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নান! সময়ে ও নান! উপলক্ষে, ্ র্মনীতি-বিষয়ে গ্রন্থকার বে সকল 

বক্ত ত1 করিয়াছেন, বা প্রবন্ধ র্নীস্ষরিয়াছেন, তাহারই কয়েকটা 

একত্ত করিয়া, পরমার্থ-প্রসঙ্গ নামে প্রকাশ করাগেল। গ্রন্থকার 

বলিয়াছেন, এই সকল বক্তৃতা ও প্রবন্ধে এক জন সামান্ত ধর্মার্থির 

জীবনের অভিজ্ঞতা ও চিন্তার ফলের অধিক কিছুই নাই। আমরা 

বলি, যদি পরমার্থ-প্রসঙ্গ-পাঠে এক ব্যক্তিরও ধর্জীবন- লাভে কিছু 
সহাব্নতা। হয়, আমাদিগের যত্ব মফ হইবে । 

পূর্বপাড়া ব্রাহ্ম-সমাজের উপাসনামন্দির-নিন্দনীণের সাহাধ্যার্থ 

গ্রন্থকার পরমার্থ-গ্রসঙ্গের প্রথম সংস্করণের পুস্তকগুলি দান 

করিয়াছেন। এই পুস্তক বিক্রয় করিয়া যারা লাভ হইবে, তাহ! 

পূর্বরপাড়া-বরহ্মমন্দির-নির্্মাণেই ব্যক্ক হইবে। অতএব ফিনি এক. 
খণ্ড পরমার্থ-প্রসঙ্গও ক্রয় করিবেন, তিনিই উক্ত ব্রহ্মমন্দির এনির্শাখ- 

ক্কার্য্যে প্রকারাগ্তরে সাহায্য কাঁরিবেন, যনে করিব ইতি।. 

কলিকাতা, ১লা অগ্রহায়ণ, ১৩০৬। 'গ্রকাশক। 
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ধর্ম ওীতি। এড 
ধর্ম জনসমাজের জীবনীশক্তি, এবং নী হন 

বন্ধনী স্বরূপ & জনসমাঁজের ব্রক্ষা ও উন্নতির ই 
ধর্দমবল, অপরটিকে" নীতিজ্ঞানের সমান আবশ্বকত।। কিন্তু 
সামাজিকদিগের মধ্যে অধিকঠশ লোকেই এই শন্ম ও নীতির 
প্রকৃত মন্দ অবগত নহে। 

ধন্ম মানবজাতির এক সার্ববতৌম অবলম্বন । মানব- 
প্রকৃতির অভ্যন্তরে নিহিত বিশ্বাসই ধর্্দর প্রাণ। সেই 
বিশ্বাস প্রত্যেক মানবাত্মার স্বাভর্মবক লক্ষণ, উহা! উপাঞ্জিত 
নহে। জীবশরীরে পাকস্থলীর পক্ষে ক্ষুধা যেরূপ, মানবাত্মার 

পক্ষে বিশ্বীসও তদ্রপ। মানুষের বিশ্বাস শিক্ষা, সহবাঁস, 
, অকস্থা ও আত্মকর্ম্মীমুযায়ী হইয়া! গঠিত হয়। .এই জন্যই 
র্শজগতে বিশ্বাসের এরূপ অভাধনীয় বৈচিত্র্য দেখিতে পাওয়। 
যায়; সহস্র সহত্্র লোক খাঁহাকে মুক্তি ও সদগতির, প্রতিভ 
মনে করিয়া, অবিসম্বাদিত চিত্তে বহার পদে লুনিত হয়, সহত্্র 
সহত্র স্লৌক' হয়ত তাঁহার অলৌকিক মাহাত্্য দুরে থাকুক, 
তাহার অস্তিত্বই বিশ্ঠুস করে না! 



ও পরমার-প্রষঙ্গ | 

কোন গ্রন্থ বিশেষের লিখির্ত উপদেশ ব! অনুষ্ঠান'পরম্পরা, 
অথবা কোন ব্যক্তি ব! সম্প্রদায়ের অবলম্বিত ও প্রচারিত মত 
সমূহই ধর্ম, এ কথা বলিলে ধর্মের “র্্তবগ লোপ পায়, ধর 

সাম্প্রদায়িকতা পরিণত হইয়া যায়। কতকগুলি মানুষের 

জদ্য়মনের' গঠনের সাম্য, আর অবস্থা, শিক্ষা, চিন্তা ও কার্য" 

প্রণালীর অপেক্ষাকৃত সমতা বশতঃই, সেই সকল লোকের 
বিশ্বাস অনেকাংশে একরূপ হইয়া গঠিত হয়; সুতরাং তাহা- 

দিগের মত্েরও অনেকটা একতা হইয়া পড়ে। এইরূপ এক 
 মতাবলন্ধী মনুষ্যসমিতিকে এক সম্প্রদাম্ন বলে। অসাধারণ 

শক্তিদম্পন্ন "কোন মনুষ্য ঘন কোন অভিনব ধর্মমত 
প্রচার করেন, তখন তিনি অপর সাধারণের হিতার্থে, 

আপনার বিশ্বীদ ও তদনুযার়ী উপদেশ ও ভন্ুষ্ঠান লিপি- 
বন্ধ করিয়া প্রচাত্র করেন; এইরূপে ধর্মশান্্র সকলের 

উৎপত্তি হুর়। কোন ধর্ম্মশীন্্ই অপৌরুষেয় বা আপ্তবাক্য 
নহে। ,এই কল্পিত কথার কোন যুক্তি নাই, আর ইহার 
প্রমাণও থাঁকিতে পারে না। মানবের ধন্দমজীবনের অভি- 

জনতা ও অধ্যাত্স উন্নতির ইতিহাঁস বলিয়া, ধর্ম্মশাস্ত্র সকল বসতি 
যত্ব ও শ্রদ্ধার সামগ্রী বটে; 'কিন্কু ধর্মসম্প্রদায়ের উক্তি অথবা 

ধর্মশান্জের উপদেশ বলিয়াই, কোঁন মত গ্রহণীয়, বা কোন 
অনুষ্ঠান পালনীয় মনে কর! অজ্ঞ ও অসারের কার্য্য। আপনার 

অন্তরের বিশ্বাস যাহাতে প্রবৃত্ত করে, মানুষের পক্ষে তাহাই 
প্রক্কত ধর্ম । 



ধর্ম ও নীতি । ১১ 

হিতাহিত-বিচার শ্ঞানের 'লক্ষ্য। কি সত্য, কি মিথ্যা, কি 

ফ্রুবকি অফ্রব, কি মঙ্গলপ্রদ, আর কিই বু অমস্তলের হেতু, 
এইরূপ বিচারের জন্য অনুসন্ধিৎসা, এবং এতক্ুপ বিচারক্ষম- 
তাকে জ্ঞান বলে। মানবের এই জ্ঞানই জনমমাজে সমস্য 
শীতিসুত্রের প্রবর্তক। শরীরের পক্ষে যেমন চরণ ও টচ্ষু, 
আত্মার পক্ষে তেমনই বিশ্বাস ও জ্ঞান ডুইটী উপাদান। চল- 
চ্ছক্তি রহিত হইলে যেমন এ্রখরদৃষ্টিশক্তিসম্পন্ন ব্যক্তিও পাদ- 
মাত্র অগ্রসর হইতে পারে না, ৫সইরূপ দুষ্টিশক্তিবিস্বীন অন্ধও 
স্বকীয় পদবলে চালিতে অক্ষম, চুলিবার চেষ্টা করিলেও বিপথ- 

গামী হইয়া বিভাটগ্রস্ত হয়। অতুএব বিশ্বাস শু জ্ঞানে সামগ্রস্য 
রক্ষা করিয়৷ চলাই বিহিত। যাহার শাত্মা বিশ্বাসবলে বঞ্চিত, 
প্রখর জ্ঞানের আধার হইলেও সে ব্যক্তি জীবনপথে গঙ্গু 

ও অসহায়। তীয় জ্ঞানগরিম। কল্পনাতে * এবং কাধ্যকালে 

কাপুরুষতাঁতেও পরিসমাপ্ত হইতেপ্সারে। এই জন্য ধন্মপ্লাবর্তক 

পুরুষপুক্গব গস্তার,ন্বরে স্থীয় শিষ্যদিগকে বলিয়াছিলেন,-₹“যদি 
সর্ষপ-কণিকা-প্রমাণ বিশ্বাসও *তোমাদিগের থাকে, উত্তুজ 

গির্ববভকে বলিও “সরিয়। যাও» পর্বত আপনি সরিয়া'যাইবে।” 

যিনি এই মহাবাক্য উচ্চারণ করিয়াছিলেন তাহার বাক্য 
সপ্রমাণ হইয়াছে। দ্বাদশজন মাত্র অনুচর লইয়া বিশ্নাসের 

বলে সেই সামান্য সুত্রধরপুক্র থে কার্য আরস্ত করিয়াছিলেন, 
সমগ্র ভূমঞ্ঁলে তাহার গ্রাভাব বিস্তারিত হইয়া পড়িয়াছে! 

পক্ষান্তরে আধার, জ্ঞানবিহীন্ বিশ্বাস নানা বিভৃগ্ঘনার 



১২ পরমার্থ-প্রম্গ | 
সিটি টিউটর উট উটিনিনি রিড জি রিট উটিটি টিউটর রিনীক 

কর স্বন্রপ। যাহার অন্তর ত্বলস্ত বিশ্বাসে পর্ণ, অথচ যাহার 
ভরান-শত্তির যখোঁচিত পরিদ্ফ,ট নহে, তাহার বিশ্বাস কুসংস্কারের 

অন্ধতায় পরিণত হুইয়া থাকে । ধর্দভয়বিহীন ছুষপ্মান্থিত 

ব্াক্তি যেরূপ নীচ ও নিষ্ঠ,র কার্ষ্যে লিপ্ত হইতে পারে, ধর্মের 
দৌহাই দিয়া, দেই ্যর্তিওঃ ততোহধিক অস্বাভাবিক কার্য্য 
সাধন করিতে পারে, সন্দেহ নাই । সে এক দিকে অতি অসহায়, 

ও অপর দিকে ঘোরতর অত্যাচারী হুইয়া সমাজের কণ্টক স্বরূপ 
হইতে পাল্লে। জ্ঞানীর পক্ষে যেমন সংশয় ও স্থার্থই তুর্ববলতা 
ও স্বেচ্ছাঁচারের কারণ, তাহারও পক্ষে কুসংস্কারজনিত অমুলক 

বিভীষিকা, গ্রুবং অন্ঞানতাঁজনিত অহঙ্কার *ও অনুদারতা সেইরূপ 

তারুতা ও অত্যাচারের হেতু হইয়! থাকে। 
এই বিশ্বীস-মূলক ধন, এবং জ্ঞান-মুলক নীতির অনুশাসন 

ভিন্ন যেমন প্রতিব)ক্তির জীবনের সৌন্দর্য্য থাকে না, সমাজের 
পক্ষে তন্রপ । সমাজবন্ধনেয়, সমাজের স্থায়িত্ব ও উন্নতির জন্য 

ধন্্ন এবং নীতির যুগপৎ সমান আবশ্যকতা । পৃথিবার ইতিহাসে 
একথার ভূরি ভুরি প্রমাণ রহিয়াছে / জীবশরীর সজীব ও 

সচেতন রাঁখিবার জন্য যেমন অম্নযাঁন বায়ুর প্রয়োজন, সম্ধাজকে 

বলবান করিতে হইলেও সেইরূপ ধন্ম-বিশ্বাসের প্রয়োজন । 

কস্মিন, কালেও কোন নান্তিক-শিষ্য কোন সমাঁজশক্তির স্থট্ি 

করিতে পারেন নাই। ধর্মদবলের অভাবে জগতে কোন জাতিই 

কখনও সৌভাগগ্যর মুখ দেখিতে পায় নাই। প্রার্চীৰ ভারতে 
থে কিন্ছু উদ্নতি হটযাছিল, ধর্মকে অবলদ্ধন করিয়াই হইয়াছিল । 
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পুরাতন ভারতের শিল্প, পাহিত্য ও রাজনীতি যেন ধর্ঘচর্চা ও 
ধর্ট্নের পরিচর্যার উপকরণরূপেই প্রতীয়মান হইয়া! থাকে। 
ধর্মাবলে একবার রোমনগরী সভ্য জগতের শাঁফন-ভার গ্রহণ 
করিতে সক্ষম হইয়াছিল । কথিত আছে, রোষ-রাজ্যের অধি- 

্টাত্রী যুদ্ধ-দেরতার মন্দিরের দ্বান্ধ সমস্ত রোম-রাজক্বকালমধ্যে 
তিন বার মাত্র অবরুদ্ধ হইয়াছিল । অবৃশ্য-প্রতিপাল্য-প্রথা এই- 
রূপ ছিল,-যখনই রোম-রা'জ্যের সঙ্গে কোন প্রতিবেশী 

রাঁজোর সংগ্রায় উপস্থিত হুইড, তখনই যুদ্ধদেবতার মন্দিরের 
দ্বার দিবারাত্র উদঘাচিত থাকিত। পুরাতন কালে-সেই রণ- 
কণু,য়ন-সময়ে অতি ববিস্তীণ কেেম্রাজ্যে এরূগ সঙ্গগ্রামের জার 

শেষ ছিল না। রোমের বীর পুরুষেরা রণমদে মত্ত হইয়া রণ- 

ক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইতেন, এদিকে রোম রাজ্যের নগরে নগরে, 
ঘরে ঘরে দেব-পুজার মহা! ধুম উপস্থিত হইত) সভ্য জগতের 

শীর্ষ স্থানে অবশ্থিত থাকিয়া, ক্মামেরিকাও বর্তমান, সময়ে 

ধর্্চ্চা ও পারলৌকিক গবেষণায় নিমগ্ন রহিয়াছে। * 
পরমেশ্বর, পরলোক ও পরমার্থে বিশ্বাসের নামই 

ধন্দ্রকল। এই 'তিনে বিশ্বাস স্থাপন করিতে না পারিলে 

মনুয্যের আশা, উত্সাহ, 'অধাঁবসায়, আত্মনিগ্রহ, ভক্তি, 
বিনয় ও ভ্রাতৃভাব প্রভৃতি স্থির ভিত্তির উপরে স;স্থাপিত 

হয় না। এ সকল গুণের অভাবে জাতীয় অভ্যুদয় ব! 
সামাজিক" মঙ্গল অন্তবে কি? যাহাদিগের প্ভ্রাতৃতাব নাই, 
ঞাহাদিগের মধ্যে কি* একতা লম্ভব ? যাহাদিগের সৎসাহস 
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নাই, তাহাদিগের আবার বীরত্ব ক্কি? আর যাহার আশা অনন্ত 

নহে, তাহার অধ্যবসায় কি সকল অবস্থায় স্থির থাকিতে 
পারে ? বস্ততঃ ধর্মবলই শ্বীরত্ব, ধণ্মরবলের নামই মনুষ্যত্ব । 

সতী বখন হাস্যমুখে জ্বলন্ত চিতাঁয় দেহ বিসর্জন করিতেন, 
তখন ধর্দ্াধিশ্বাসই অবলার কেক্কমল হৃদয়ে অলৌকিক দৈববল 

প্রদান করিত। স্বদেশহিতৈর্যী বীরপুরুষ পারলৌকিক অনন্ত 

সখের আশ্বাসেই, পুজ্রকলন্ররের মায়া পরিত্যাগ করিয়া 

উৎসাহের ধপ্রতিমুর্তিরূপে শক্রর অস্ত্র উপেক্ষা করিয়া থাকেন । 

দক্ষিণ মহাসমুদ্রের ভীষণ বক্ষে, ভাসমান" দ্বীপপুঞ্জে যে সকল 

নরমাংসাশী * মনুব্য আজিও *মনুষ্যজীবন লইয়া ভয়ানক 

রাক্ষসী বৃত্তির অভিনয় করিতেছে, তাহাদিগের মধ্যে জ্ঞান 
ও ধর্মের প্রচারের জন্য আর কে যত্ব করিয়াছে ? যাহাদিগের 

হৃদয় এশীশক্তি-প্রভাবে পরিপূর্ণ, যাহাদের অন্তর ধন্মভাব 
ও স্বর্গীয় ভ্রাতৃভাবে অলঙ্কত,* তাহারাই সভ্যসমাজের স্বচ্ছলতা! 
ও গৃহল্মুখলালসা পরিত্যাগ করিয়া এ সকল রাক্ষসের হস্তে 
আত্মসমপূন করিতে কু্টিত হয়েম নাই। 

ধন্মেরশাসন ব্যতীত চরিত্র গঠন করে কে? বিশ্বান "ভিন্ন 

চরিত্রে বল দেয়,.কে ? যাহারা ধর্মকে উপেক্ষা করিয়া, ধ্ 

বিষয়ে উদাসীন থাকিয়া, সামাজিক উন্নতি ও রাজনৈতিক 
স্বচ্ছলতা ঘটাইতে চাহে, তাহার! ফি ভ্রান্ত ! মনুষ্য-স্বতাবই 

ধর্দ। ঈশ্বর, পরকাল ও ভ্রাতৃভাব-সাধন সেই স্ভার্বের লক্ষণ । 
স্বভাবকে উপেক্ষা কৃরিয়া, বার্থকে“ভিত্তি করিয়া যাহার! সামা 
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জিক্ উন্নতি করিতে ইচ্ছা করে, তাহাদিগের সকল চেষ্টাই 
বার্থ হইয়! থাকে । 

ধঙ্দ'সাধনে উপেক্ষা! করিয়া, ধর্ম্মবল-লাঙের চেষ্টা না 
করিয়া, ব্যক্তিগত ও সমগ্িগত ভাবে সমাজ-মধ্যে ধর্মের বল 
ও ধর্দ্ের মহিমা প্রতিচিত করিবাধ্ধ জন্য ইচ্ছা ও যত না করিয়া, 

শত শত বাণী ঘদি অজত্র বক্তৃতা করেন, শত শত স্বলেখক 
যদি রাশি রাশি প্রবন্ধ রচন! করেন, তাহাতে সমাজের উন্নতি 

কখনও হইবে ম্প। জীবন অর্থাৎ স্বকৃত কাধ্য বা ব্যধহার দ্বারা 

দৃষ্টান্ত প্রদর্শন করিতে পারিলেই ফুল লাভ হইতে পারে। 
যাহার ধর্ম্মবল নাই, সগসাহস তাহার পক্ষে অতি দুষ্টভি, সন্দেহ 
নাই। যাহার সসাহস নাই, সেব্যক্তি যদি লোকশিক্ষার 

ভার গ্রহণ করে, নিশ্চয়ই চতুরতা অবলম্বন করিয়া বাঙ্ায়ী দেশ- 
হিতৈষিত। প্রদর্শন করিবে। কিন্ত দেশ বী সমাজের হিত- 

সাধন কেবল কথায় হইতে পাদ্ধে না। সমাজের হিত্বসাধন 

করিতে হইলে স্বয়ং চরিত্রের বুল সাধন করিতে হয়, অপরের 

চরিত্রের উন্নতি সাধন করিতে "হয়। এইরূপ করিয়! সকলে 

মিলিয়া' কার্য্যক্ষেত্র অবতীর্ণ হইলেই অভীষ্ট সিদ্ধ হইতে 

প্লারে, নচেৎ কদাপি নহে। 

এইরূপে সমাজের চরিত্রবল সাধন করা, ধন্মরিশ্বীস- 

সাপেক্ষ । যুক্তিতর্ক দ্বারা মানুষকে সকার ও সৎসাহসের 

কার্যে প্রবৃষ্ন করা যায় না। একথায় যাহারা সংশয় করেন, 
ভীচ্ারা বিখ্যাত ফরাশী নিপ্লবের ইত্তিবৃত্ব পাঠ ক্ষরিবেন। 'ইদা- 
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নীস্তন কালে এমন ভয়ানক লমাজ-বিপ্লব--এরূপ ভীষণ আগ্মি- 
কাণ্ড আর সংঘটিত হয় নাই। যদি তৎকালে ফরাশী জাতির 
চরিত্রে বল থাকিত, তাহা হইলে বিশ্লব-কারিগণ স্বাধীনতা, সাম্য 

ও মৈত্রী প্রভৃতি যে সকল মহাবাক্য উচ্চারণ করিয়া বিপ্লব 

মারন্ত করিয়াছিল, নিশ্চয়ই *তাহার! ফ্বান্ন-ভূমিকে স্বর্গভূমি 
করিয়। জগতে অবিনশ্বর কীর্তি রাখিয়া যাইতে পারিত। স্থাধী- 

নতা, সাম্য ও ভ্রাতৃভীবের নাম করিয়া তখন তাহারা কি ভয়া- 

নাক লোকহর্ষণ কাগু-পরম্পরাই না সম্পাদন" করিয়াছিল 1! 
কিন্তু এত করিয়ীও কিছুাতই কিছু হইল না; ফরাশী জাতি 

আবার যথেচ্ছাচার শাসনদণ্ড শিরোধাধ্য 'করিল। যখন মানব- 

শক্তির আগ্নেয়গিরিরূপী নেপোলিয়ান বোনাপা্টা” কার্য্যক্ষেত্রে 
অভিনয় আর্ত করিলেন,তখন চরিত্রহীন বিপ্লিব-কারিগণ, চরিত্র" 

হীন ফরাশী জাতিকে লইয| তীহার পদতলে লুন্তিত হইল, এধং 
পরিণ্ধমে শঙ্কটে পড়িয়া বিধাঁক্ত বুশ্চিকদলবণ পরস্পরের অঙ্গ 

₹শর্ন করিয়। শ্রীণত্যাগ করিল, এবং এইকূপে আপনাদিগের 

ধণ্মহীনতার প্রায়শ্চিত্ত করিল! এইরূপ হইবার কারণ আর 

কিছুই নহে। বহু শতাব্দী পত্যযস্ত পৌরোহিত্য ও কুসংস্কারের 
আঅবতাররূপী-ধশ্মের অনুচিত শাসনে ফরাশী জাতি অন্তরে প্রকৃত 

ধন্দরহীন, বিশ্বাসবিহীন হইয়। একেবারে ছুর্ববল হইয়া পড়িয়াছিল । 

অফ্টাদশ শতাব্দীর নিদারুণ বিপ্লব ও তদানুষঙ্গিক ন্বেচছা- 

চার, সেই 'দীর্ঘকাঞ্পের অগ্ধ-ভক্তিঃপ্রধান ধর্মেদ অনুচিত 
শাসনের প্রতিত্রিদো স্বরূপ । গ্রর্কৃত ধর্মবল, প্রকৃত চরিব্রঘল 
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পিরীতি ররর তিডিউটিটিডি ভিন নিউ টি টিক 
ন! থাকাতেই করাশীজাতি এপ গুরুতর আন্দোলন করিয়া, 
এরূপ অর্থ, সামার্থ্য ও স্ুখ্যাতির শ্রাদ্ধ করিয়া, পরিণামে এরূপ 

বিজ্রাট ভোগ করিয়াছিল। 
ভ্কানহীন বিশ্বাস মহ! অনর্থের মূল । অন্ধ বিশ্বীসের উপর 

স্থাপিত ধর্দ্দও সমাজকে ধ্চস' করিবার হেতু হুইয়া উঠে। 
জ্ঞানালোচনার অভাবে . ধর্ম কুসংস্কুর ও কুকর্ম্মের আকর 

হইয়া পড়ে। তাদৃশ ধর্ম যে সমাজের অবলম্বন, অচিরেই 
তাহার ছুর্গতি মটে। ইউরোপের যে সকল দেশে গুরাতন ধশ্মন 

পুস্তক ও ধর্মগুরু পৌপের একুধিপত্য দীর্ঘকাল প্রচলিত ছিল, 

সেই,সকল দেশে বহুবিধ গতি প্রবেশ” ক্গিয়া পরিণামে 
তাহাদিগকে বিষম বিভ্রটিগ্রন্ত করিয়াছে, কাহাঁকেও বাঁ একে- 

বারে বিপর্যস্ত করিয়া ফেলিয়াছে। জ্ঞানালোচনাবিহীন 

ভ্রান্তধর্্মসংস্কারের অনুরোধে সপ্তদশ সংখ্যক অশ্বীরোহীর 

ভয়ে একদিন বঙ্গের সিংহাপসন* বিজাতীয় লোকের রুরতলস্ 

হইয়াছিল! এত:স্মরণীয় ভক্তত্রেষ্ঠ চৈতনের অনুচরদিগের 
যে বর্তমান সময়ে শোচনাঁয় দশ! ঘটিয়াছে, , জ্ঞানালো- 
চনার অভাবই তাহার কারণ। এক দিন মহন্মন্দের শিষ্যেরা 

জ্বলন্ত অনলের মত এক হস্তে অসি, এবং অপর হস্তে কোরাণ 
লইয়া ব্রহ্মপুত্র হইতে আট জ্স্টিক মহাঁদাগর পর্য্যন্ত ছাইয়া 

পড়িয়াছিল। জ্ঞানালোচনার অভাবেই ক্রমে ক্রমে তাহাঁ- 

দিগের *পরাক্রম নিশেধিত হইয়া গিয়াছ। জ্ঞানচর্চার 
 জভাবে বিশ্বাস কুসংক্কার, অনুদারতা ও কল্পনা-প্রিয়ক্তায় পরি- 
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খত হয়। কুসংস্কার মনুষ্ঁকে অন্ধ করে, অনুদারতা 
যনুষ্যকে নিষ্ঠুর করে, এবং কল্পনা-শ্রিয়তায় মনুষ্যের চরিত্র 
'শিথিল, হইয়াৎ পড়ে । আজ্ঞতা, অত্যাচার এবং স্বেচ্ছা-: 
চারই থে প্রত্যেক সমাজের পতনের কারণ, তাহাতে আর 
ফন্দেহ নাই। ১ 

বর্তমান সময়ে এই বঙ্গ সমাজ. যেরূপ হীনদশা প্রাপ্ত 
হুইয়াছে, বঞ্জসমাজ যেরূপ অজ্ঞতা, অনুদারতা, স্থেচ্ছাচার, 

 শ্বার্থপরতা ৪ কাপুরুষতার প্রেতভূমি হইয়া পড়িয়াছে, তাহাতে 
এ লমাজকে উদ্ধার করিতে হইলে--এই সমাজের পঙ্কোদ্ধার 
' করিতে হুইনে, ধর্দ্ট ও নীতির উতকর্ষ-সাধন একান্ত আবশ্যক ! 
এ দেশে বিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠ। হইয়া! জ্ঞীনচর্চার কথখ্িৎ সুবিধা 

হইয়াছে বটে, কিন্তু ধর্্মশিক্ষার কোনরূপ স্ব্যবস্থাই হয় নাই। 
বঙ্গদেশের আবালরুদ্ধ-বণিতা শ্থেচ্ছাচার, কপটতা৷ এবং ইতর 

স্থখলালসাতেই নিমগ্ন হইয়! রহিয়াছে । ঘতকাল এ দেশের 
ঘরে ঘরে, পল্লীতে পল্লীতে, এবং শিক্ষামন্দিত্রে জ্ঞান ও ধর্ম 
এক যোগে সাধিত না হইবে, ততকাল সৌন্ডাগ্য-ূর্য্যের মুখাব- 
(লোকন করিবার আশা বগবাসীর পক্ষে সত্য সত্যই স্থদূর- 

পরাহ্ত থাকিবে | 
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কোন কোন লোকের পংস্কার এইরূপ যে, বিজ্ঞানের 

উন্নতিতে ধর্সেক্স অপচয় হয়।* তাহারা বলেন, *বিজ্ঞামের 

আলোচনার ফতই বৃদ্ধি হইতেছে» বিজ্ান-বলে সভ্যতার যতই 
উন্নতিহইতেছে, জনসমা'জ হইতেধন্ ততই ছুঁরে 'যাইতেছে। 

কেহ বা এতদূর বলিতেও কুষ্ঠিত হয়েন নাই যে, চরমে সভ্য- 
জগত নাস্তিকতা অবলম্বন করিবে ! 

এই কি সত্য কথা ? পরিণামে জগণ্ নাস্তিক হইবে! 
এই কি যথার্থ সিদ্ধান্ত ? আমরা কঁলি--করখখনই নহে । »কোঁন 

বিষয়ে বিতর্ক উপ্লশ্ছিত হইলেই ছুই উপায় অবলম্বন করিতে 

হয়, প্রথম যুক্তি, ,দ্বিতীয় উদাহরণ । এই ছুই উপায়েই, আমরা 
দেখিতেছি, প্রতিপক্ষের কথা বলব থাকে না । 

প্রথমতঃ যুক্তির পথেই চাঁল। মূলে ষর্রি ছুই পদার্থে 
বিরোধ থাকে, তবে সেই ছুই, পদার্থের মিলন হইতে "পারে 

না। জল শীতল, অগ্নি উত্তপ্ত; জলের প্রকৃতি শৈত্য, অগ্নির 
প্রকৃতি উষ্ণতা; উভয়েন্ মূলেই বিরোধ, অতএব জল ও 
অঁয্সির একত্র সমাবেশ ছুইতে পারে না; হয় অগ্নি নির্বধাপিত 
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হয়, না হয় উত্তাপে জল বাম্প হইয়া উড়িয়া যায়। কথাটা 
যদিও সম্পূর্ণ বিজ্ঞানসম্মত হইল না, তথাপি আমাদিগের 
বক্তব্য বুঝহিবার জন্য দৃষ্টান্তরূপে ব্যবহার করাতে ক্ষতি নাই। :: 

ধর্ষ্দে এবং বিজ্ঞানে কি এইরূপ প্রকৃতিগত বিরোধ 
আছে? নাই। ধর্শের মুল, কি? না, বিশ্বাস ; বিজ্ঞানের 

মূলকি ? না, কি এন্₹ং কেন? এই অনুসন্ধিতস| ; ইহার 

অপর নাম কাধ্যকারণ জ্ঞান। (১) এই বিশ্বাস ও কাধ্যকারণ- 

জ্ঞানে কি্বরোধ আছে ? নাই। একটী উদাহরণ দিতেছি। 
সকলেই আপনার অক্তিত্বে বিশ্বাস করে; এ বিশ্বাস 

স্বাভাবিক 1” কিন্তু জীবনের 'অস্তিত্বের সঙ্গে যে সকল বিষ- 
য়ের বা ঘটনার সম্বন্ধ, তাহা বিস্মৃত হইয়া কেহ আত্ম-সত্তায় 
বিশ্বাস করিতে পারে কি? যাহারা মনোবিজ্ঞান ভালরূপে 

অনুশীলন করিয়াছেন, যাহারা এ বিষয়ে বেশ চিন্তা! করিয়া- 

ছেন, জ্তীহারা অবশ্যই বলিবেন»-এই যে আমি দেখিতেছি, 
এই ষে আমি নিঃশ্বাস প্রশ্বাস করিতেছি, এঈ যে আমার মনে 

চিন্তা ও হৃদয়ে আকাঙ্ক্ষা 'গ্রভৃতি জন্মিতেছে, এই সকল 
বিষয়ের জ্ঞান €২) যদি প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষরূপে কাধ্য না 

করিত, তাহা হইলে কেহুই আপনার অস্তিত্বে বিশ্বাস করিতে - 
ধু 

(১) ইংরেজী ভাষাতে যাহাকে চা ও 1985010 বলে, 

'ভীহাক্ষেই আমরা বিশ্বাস ৪ কার্ধ্য-কারণ জান বলিলাম । 

(২) এইন্সপ জোলকে ইংরেজীতে 09450708512553 বলা ধায় । 
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পারত না। অতএব বিশ্বাসের কার্য্যের জন্যই বিলক্ষণ 
কার্ধ্যকারথ-জ্ঞানের প্রয়োজন । 

যদি বল কার্য্যকারণ-জ্ঞানই আমাদিগের একমাত্র নেতা, 
তবে আর বিশ্বাস বলিয়া আর একটা পদার্থের নাম কর কেন ? 

তবে অজ্ঞতা না বলিয়! বিশ্বুস বল কেন? যদি বিশ্বাস 

নামে একট! কিছু থাকিল, তবেত £দখিতেছি, তাহার সঙ্গে 

কার্য্যকারণ-জ্ভানের বিরোধ নাই; বরং উভয়ে অপরিহার্য? 

সম্বন্ধ রহিয়াছে যেখানে জ্ঞানের অভাব, সেখানেরপবশাসেরও 

বিকৃতি। দৃষ্টাস্ত উম্মাদ। পাগলু অনেক অপ্রকৃত কথায় 
বিশ্বায় করে, আবার 'মনেক প্রস্তুত কথায়ও বিশ্বা করে না। 
আমর! এমন চিস্তাশক্তি-বিহীন লোকের কথাও শুনিয়াছি, যে 

ব্যক্তি ষোড়শোপচারে আহার করিবার পরক্ষণেই “হায়! আজ 

আমার অন্ন মিলিল না, আমি ক্ষুধায় মরিলাম 1» বলিয়! হাহা- 
কার করিয়াছে !! বিশ্বাস কাফ্যকারণ-জ্ঞানের অভান নহে, 

উহা! প্রকৃত ভাঁবগ্নদার্থ। এক্ড্থ। পরে বুঝান যাঁইতেছেশ (৩) 
যদি বল, বিশ্বাস কার্য কারণ জ্ঞানের ফল, তবেত নিজ 

মুখেই ব্রিশ্বাসের অস্তিত্ব অকাট্য রূপে স্বীকার করিলে । বিশ্বাস 
কি ? বিশ্বাস ত আর মনের কৌন সিদ্ধান্ত নয়? উহ! মানবাত্মার 

গতি মাত্র । আত্মার সে গতি যদি কার্যযকারণ্চজ্ঞানের ফলও 

॥ (৩) ইংক্জী ভাষাতে, যাহাকে £০%৮৬ ও 2০৪0৩ বলে, 
াছাকেই ভাব পদার্থ ও»অভাব পদার্থ বলা গেক। 
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হইত, তাহা হইলেও সেই জ্ঞানের উৎকর্ষ অর্থাত রিজ্ঞানের 
উন্নতিতে, লেই বিশ্বাস বদ্ধিত ও মার্জিত হইত, অর্থাৎ ধর্দ্ের 
উন্নতিহইত । তবে ত আর বিজ্ঞান ধর্মকে সংহার করিতে পারিল 
না, ধন্মের পথ পরিস্কার করিল মাত্র । বাস্তব কথাও তাহাই, 
বিজ্ঞান ধর্টের উন্নতিই করিয়া 'দেয়। তবে বিশ্বাস কার্য কারণ- 
জ্তানের ফল নহে, উহার সঙ্গে অবিচ্ছেদ্য রূপে সম্বদ্ধ। 

যাহার! মানব জীবনের সমস্ত কাধ্যকে জ্ঞান বা অজ্ঞতার 

ফল মনে করেন, তীহারা প্রত্যক্ষের অপলাপ্' করেন। কি 

শরীয়ে কি আত্মীতে, সর্বত্রই কতকগুলি স্বাভাবিক লক্ষণ 

আছে, উহ্াদিগঞ্ে সহজসংস্কট্র বলা যাইতে পারে । আভ্য- 
স্তরিক সহজসংস্কীরকে সহজঙ্ঞান বল! যায় । (৪) মাতৃগর্ভ হইতে 

ভূমিষ্ঠ হইয়া! শিশু মাতৃত্তন্ত পান করে, ইহা সহজসংস্কীরের 
কাধ | কারণ নিয় করিতে পারি না, অথচ সুন্দর পদার্থ 

আমাদিগের বড় প্রিয় বোঁধ “হয়, ইহা সহজত্ঞানের কাধর্য। 

মানবাজার মধ্যে জীবনাশা,প্রাতি ও বিশ্বাস অমাদিগের এইরূপ 
সহজভভ্ঞান, সমাঁজ-বন্ধনের মুল যেমন শ্রীতি, ধর্মের মূল 
সেইজ্জপ বিশ্বাস । কাধ-কাঁরণ-জ্ঞানলাতে অর্থাৎ লুশিক্ষাতে 
ফেখন প্রীতি বদ্ধিত ও মার্জিত হ্ইয়। সমাজের উন্নতির সহায়তা 
করে, মেইন্ধপ বিশ্বাসও বর্ধিত ও মার্ডিত হইয়া ধর্দ্দোন্নতির 
সাহায্য করে । 

(৪) ইংরেজী ভাষায় ফাহাকে, 17570 এবং 178051680 বলেঃ 
আমর] তাহাকে সহণংক্কার ও সহ্জ জান বপিলাম। 



বিজ্ঞান ও ধর্ম। ২৩ 
হি ৯ পলির 

“বারগ্থার ইহাই মনে করিতে হইবে যে, বিশ্বাস মাম্ু- 

ষের কোন সিষ্কান্ত নহে, কোন গ্রস্থলিখিত কথা নহে। উহা 
আঁস্মায় নিহিত ন্বাভাবিক বৃত্তি; ধারণ! ও স্মৃতি প্রভৃতি মানসিক 
শক্তির মত আত্মার স্বাভাবিক এক .লক্ষণ। উহার সঙ্গে জ্ঞানের 
বিরোধ নাই । আত্মার এই বৃত্তির,এক লক্ষণ নির্ভরশীলতা! | এই 

বৃত্তিই আপন! হইতে মহত্তর শক্তির আস্তত্ব,অর্থাৎ ঈশ্বর-জ্ঞানের 
প্রবর্তক । এই বৃত্তির বশেই মানবাত্মা উচ্চতর শত্ভির উপরে 

নির্ভর না করিতে পারিলে যেন সুস্থ হইতে পারে না । এই 

বৃত্তির প্রথম ও শেষ মীমাংসা জরগীতের আঁদিকারণ & (৫) এই 

বিশ্বাস* বৃত্তির অনুশীসনেই, জ্ঞান ও শিক্ষার বৈলক্ষণ্য অনুসারে, 
ধর্মমত ও ধর্্মভাবের নান! মূর্তি আমরা মানবসমাজে দেখিতে 
পাই। জ্ঞান-বৃদ্ধিতে ধর্মভাবের রূপান্তর, হয় বটে, কিন্ত 

ধর্মকে এড়াইবার সাধ্য নাই। ধর্মুও জ্ঞানকে সংহার করিতে 

পারে না, জ্ঞানও ধর্মকে সংহার করিতে পারে নম । কেন না, 

ভান ও ধন উভগ্নেরই বীজ থুগ্ুপৎ মানবাস্মায় নিহিত, এবং 
উভয়েই পরস্পর* অবিচ্ছেদ্য । তবে আর বিজ্ঞান ,ও ধর্স 

বিরোধ কৈ ? 
যুক্তি ছাড়িয়া দৃষ্টান্তের দিকে গেলে আমরা কি দেখিতে 

পাই ? পৃথিবীর ইতিহাস পাঠ করিলে দেখিতে পাই, ধর্ন্ট চির- 
কাল জগতে আধিপত্য করিয়া আসিতেছে । চিরকাল জগতে 
ডা 
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1৫) ইংরেজী দর্শন গ্রন্থে গাদ্ধি কারণকে চ1796 08096 বল| হইয়াছে। 



| পরমার্থ- প্রগ্ | 

কু মনে করিও লা, পৃথিবী হইতে আজ কাঁল ধণ্দ চলিয়া _ 
1ইতেছে। চিরফালই মানুষ ভূতকালকে অতিরপ্রিত দেখিয়া, 
তমানকে হীন মনে করিয়াছে । আমাদিগের পিতামহগণ 
(লিতেন, *সে কালে লোকের ধর্মজ্ঞান ছিল, এ কালে 

চাহা নাই।” আমরাও কখন কখন কাধ কর্মে বা লোকের 

ব্যবহারে বিরক্ত হইয়া বলিয়া ফেলি-“আজ কাল আর 

লাকের _ধর্মমভান নাই 1৮” কিন্তু এ দেশের পঞ্চাশ বর্ষ 

র্বেবের ধর্্মভাবের সঙ্গে বর্তমীন সময়ের ধর্ম্মতাবের তুলনা কর 
দেখি। অুসার ধর্ম্ানুষ্ঠান বা ধর্ম্ম-ব্যবসায়ের কথা বলিতেছি 
না। বার্থ ধর্দভাব-_যাহাতে আত্মত্যাগের আবশ্যকতা, যাহাতে 
মানুষের চরিত্র ও সমাজের নীতি উন্নত হয়, তাহার কথ! 

বলিতেছি। রাঞ্জধি রামমোহনের সমকালবন্তী বঙ্গীয় যুবকগণ 
ও বর্তমীন সময়ের বঙ্গীয় যুবকগণের মধ্যে কি ধন্মভাবের 

কিছুই তারতম্য দেখিতে পাও না ৭ ইতিহাস বলে, সময়ে 

সময়ে ইহার উহার উত্থান পতন আছে ব্লটে, কিন্তু গড়ে জগতে' 
যেমন ড্ভান বিজ্ঞানের উন্নতি, তেমনই ধর্ন্মেরও উন্নতি। 

তবে বিজ্ঞানের সঙ্গে বাহার বিরোধ ? বিরোধ উিপধর্ঘ্দ বা 
সাম্প্রদায়িক ধন্রের। সাম্প্রদায়িক ধন্ম বা উপধরন্ম কাহাকে 
বলি ? কতকগুলি মত বা অনুষ্ঠান কোন বিশেষ ব্যক্তি বাঁ গ্রন্থ 
প্রিচার করে, কতকগুলি লোক তাহাই অখপ্ত্য ও পালনীয় 

মনে, করিয়া তাহার "অনুসরণ করে, 'আপনাদিগের ধন্ভাব 
ও ন্বাধীন চিন্তাকে কার্য করিতে নী দিয়া পরের আদেশ 



বিজান ও ধন্য । ২৫ 
যে বি 

অর্থাৎ সংস্ারের বশবর্তী হয়। ইহারই লাম উপধর্্মী বা 
সাম্প্রনায়িক ধন্দম।। এইরূপ সাম্প্রদায়িক ধর্্দ যাহাদিগের 
নেতা, ও এইকপ ধশ্ঘ যাহাদিগের ব্যবসায় অর্থাৎ অন্ন-সংস্থান 

ও মধ্ণাদা-রক্ষার উপায়, তাহারাই বিজ্ঞানের বিরোধী ; তাহা- 

রাই পৃথিবীর জ্ঞানোম্নতি ও স্বাধীন চিন্তাকে অভিসম্পাঙ্ করে । 

কেননা,জ্ঞান ও বিজ্ঞান তাহাদিগেরই ঘুর ভাঙ্গিয়া দের । দৃষ্টান্ত 
ঘথা,__খীষ্ঠীয়ানদিগের ধর্ম্মপুস্তক বলিতেছে যে, ঈশ্বর ছয় দিনে, 
সমস্ত সংসার +হষ্টি করিয়াছেন"; আর সে স্গিও অদ্যাবধি পঞ্চ 

সহত্ল বগ্সরের মধ্যেই হইয়াছে ॥। বিজ্ঞান এই ধন্ম-মতকে 

চূর্ণ করিয়া ফেলে ।* বিজ্ঞান পুথিবার স্তরে স্তরে প্রবেশ 
করিয়া, অন্তরীক্ষ পর্যবেক্ষণ করিয়া প্রচার করিতেছে যে, লক্ষ 

লক্ষ বসরে পৃথিবীর বর্তমান অবস্থা ঘটিয়াছে। বিজ্ঞানের 
কথায় শ্রীষ্টধর্ম্মের অভ্রান্ত গ্রন্থ ভ্রান্ত হইয়া পড়িল ; সুতরাং 

এই উপধন্মের সঙ্গে বিজ্ঞানের বিউ্টরাধ। কিন্তু এক অপরাজিত 

শৃক্তিতে, ইচ্ছামম্ঈশ্বরের ইচ্জাতে যে জগত্তের স্ষ্টি হইয়াছে, 
তাহা ত বিজ্ঞান অস্বীকার করিল না। অলৌকিক কাধ্য যে 

সকল পৌরাণিক ধন্দ্দের ভিত্তি, (৫) বিজ্ঞান তাহাদিগের 

পরম শক্র ; কেননা! জড় জগতের পদার্থ সকলের গুণাগুণ 

নিরূপণ ও প্রচার করিয়া, অনেক অলৌকিক কাত্্যকেই বিজ্ঞান" 

(৫) প্রক্কতি ইতিহাসের উপরে যাহার ভিত্তি সংস্থাপিত নহে, 

» তাহাকেই পৌরাণিক ধর্দ কছে। অলৌরি ক,কার্য বা 101790195 
"এরূপ ধর্মের অবলখন ন। হই! পারে না। নর 

রি 



২৬ গরমারথ-গ্রসজ | 

লোকের বুদ্ধিব আয়ত্ব করিয়া ফেলিতেছে। কিন্তু বিজ্ঞান ভঙগ- ও 

বানেব সর্দ্বশক্িমতত্! অন্বীকাৰ করেনা; বরং স্যষ্টির গুঢ় রহস্য 

সকল ভেদ করিয়া, এশী মহিমার অনন্ত নিদর্শনই প্রত্যক্ষ 
করাইয়! দেয়। 

বহুকাল অত্যাচার করিয়া, অর্থাৎ অধন্্পথে চলিয়া যাহাবা 
আপনাদিগেব স্বাভাবিক ধঞ্মজ্ঞান বিনষ্ট করিয়াছে, তাহা- 
রাই ধশ্ধের শাসনকে ভয় করিষ।, এবং ধর্মের মধুরতার স্বাদ 

লা পাইয়া,খন্মকে অস্বীকার কর্রিতে চায় । আর যাহারা বন্ৃ- 

কাল অবত্ব করিয়াছেন, এক দেশে চলিয়াছেন, কেবল চিন্তার 

পথে, কেবলই কাধ্যকরণ-জ্ঞানেয উপদেশে চলিয়াছেন, তাহারাও 

বিশ্বাস ও ভক্তি বুত্তিকে খর্ব করিয়াছেন, বিকাশ পাইতে দিতে- 

ছেন ন!। তাহারা স্গিতে ঈশ্বরের প্রত্যক্ষ হস্ত দেখিয়া ধন্য 
হইতে পাঁবিতেছেন না বটে, কিন্তু এশী শক্তি অস্বীকার করিতে 

পাঁরিতেছেন না। যাহার চক্ষু ভাল করিয়া! ফুটে নাই,সে ব্যক্তি 

যেমন জগতের দিকে চাহিলে বলিয়া উদ্জিবে,4অহ্ো ! কি দেখি- 

তেছি; কিছুই যে বুঝিয়। ভাতে পারিতেছি না!” বর্তমান 
কালের ছুই একজন পাশ্চাত্য দার্শনিকও সেইরূপ বলিতেছেন, 
“এসসি আপনা হইতেই হয় নাই বটে, কিন্তু কিছুই বুঝিতে 
পারিনা, প্রকৃতির এ রহস্য ভেদ করিতে পারিতেছি না 1” (৬) 

পিএস 

৬) এই' রহপ্যভেদে-অসামধ্যবাদকে 2১815995899) হী; 
সাশক্রাদ বলে। 



বিজ্ঞান ও খন্ব। হ্ৰ 

পু ভাই আমাদিগের দেশে সাধারণ লোকে বলে, পরশ্বাসে মিলিবে 
কৃষ্ণ, তর্কে বন দুর ।” 

বস্তুতঃ, ধন্মের সঙ্গে বিজ্ঞানের বিবাদ নীই ; বিজ্ঞানই 

ধন্রের পথ পরিক্ষার করে। কিরূপে ? ভাবিয়া দেখ, বিজ্ঞান 

জড়ের জড়ত্ব নাশ করে। মনে ক্ষ, প্রকাণ্ড ঝটিকা ও শীলা- 
বৃষ্টি হইয়া কোন প্রদেশ ভয়ানক ল্গৃতিগ্রন্ত হইল, বৃক্ষলত। 

উত্পাটিত ও গৃহাদি ভূমিসাৎ হইল। তৃমি দেখিলে, কি একট 

কাণ্ড হইয়া গেল; জ্ঞানহীন অশিক্ষিত মনে করিল যে, দেব- 

দৈত্যের আস্ফালনেই এ বিষম ক্রিভ্রাট ঘটিল! কিন্তু বিজ্ঞান কি 
বলিবে £ বিজ্ঞান বলিবে, এই খাট্রিকা কোন একটা আকস্মিক 
ঘটনা নহে, অপদেবতার কাধ্য নহে । জড়ের কাধ্য বলিয়। যাহা 

ভাবিতেছ, তাহাই এক নিগৃঢ় ইচ্ছাশক্তির কার্য্য । উত্তাপে পৃথিবীর 
জল বাম্প হইয়া আকাশে উঠিয়াছিল, শীতল বায়ুস্পর্শে সেই 
বাম্প জলবিন্দু ও শীলা হইয়া ভূতলেপড়িল। উত্তাপেই বায়ু উ্ 
হুইয়া উদ্ধে উঠিলপ্রবল বায়ূদুস্রাত উৎক্ষিপ্ত বায়ুরাশি' শ্থল 
পূর্ণ করিল; এইরূপে বড় বহিল। এই সকল কথা, বিজ্ঞান 
বলিতেছে; বিজ্ঞান এই সকল তত্ব আবিষ্কার করিলি। কিন্তু 
এই উত্তাপ কি বিজ্ঞান কি ধ্রলিতে পারে, ইহা জড় পদার্থ 
বা জড়ের গুণ $ বিজ্ঞানের কার্য :শেষ হইয়। গেল। * এখন 

বিশ্বাস খলিতেছে, উত্তাপ আর কিছুই নহে, উহা! জড়-জগতের 

পুর্িচালনাকু" জন্য ভগব্ুনের ইচ্ছায় রূচিত, এক অদ্ভুত যন্ত্র বই 
অককর কিছুই নহে। অতঞব দেখ, বিজ্ঞান ধেমন ভূতের তয় ও 
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স্কার দূর করিল ; তেমনই আবার জড়ের জড়ত্ব নাশ করিয়, 
৷ অন্ধ শক্তির স্থলে ইচ্ছাশক্তির প্রতিষ্ঠার সহায়তা করিল । 

কেবল কাঁরণ-পরস্পরা অনুসন্ধান করিতে করিতে বিজ্ঞান 

দেখিতে পায় যে, জড় কখনও স্বয়ং পরিচালিত হয় না, বিশ্ব- 

ংসার সার্বভৌম শক্তিতে গ [রিচালিত হয়। এই সার্ববভৌম 
শান্তি অন্ধ হইতে পারে নু, অন্ধ হইলে চলে না। কেননা, এক 

শক্তির ফলে শক্ত্যন্তর উদ্ভুত হইতে পাঁরে বটে, কিন্তু সকল 
শক্তির আদিতে ইচ্ছাশক্তি না থাকিলে চলে না। ৭) এইরপ 
শক্তির অভাবে জগণ্কারধ্যের পরিচালন। মানুষ কল্পনাও করিতে 

পারে না। | ও ৃ 

বিজ্ঞানকে সর্বেবসর্র। করিয়া খাহারা ধর্ম্মকে বিদায় 

করিতে চাহেন, তীহারা জড়বাদী; কেননা! দ্বৈতবাদী ও অছৈত- 
বাদিদের (৮) সঙ্গে আমাদিগের মতদ্বৈধ থাকিলেও, তাভারা 
ঈশ্ববের অস্তিত্ব অস্বীকার করেন না। সুতরাং কেবল জড়বাঁদী- 

দিগেরপ্সঙ্গেই তর্কের মীমাংসা হউক |. জড্রবাদ ও বিজ্ঞান- 

বাদ একই কথা। জড়বাদীরা বিজ্ঞানের দোহাই দিয়াই 

আত্মমত প্রতিঠিত করিতে চাহেন। 
ও 

(৭) সার্বভৌম শক্তিকে [01015915981 19109) বুদ্ধি শতকে 

[70511156706 279০০ আর ইচ্ছাণক্তিকে আ1]] 7১০০: বলিলেই 

বুঝিবার পক্ষে সুবিধা হইতে পারে। 

(৮) দ্ৈ্তবাধী ও অধৈতবাদীকে: ইংদেজীতে 10৩51 980১৩ 

€50 বঙ্গে । 
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"__ জড়বাদীদিগের কয়েকী আপত্তি আছে; তাহার সকল 
গুলিই বিচারের উপযুক্ত নহে। কিন্তু দুইটা আপত্তি বেশ গুরু" 

তর; সেই দুইটা আপত্তিকে তীহারা অথগ্ডা মগ্লে করেন । কিন্তু 

এঁ ছুই আপত্তি তঙ্রপ নহে । জড়বাদীদিগের প্রাথম আপত্তি এই 

যে, “যদি ঈশ্বর জগত সৃষ্টি করিষ্্া " থাকেন, তবে অবশ্যই জগৎ 
এক কালে ছিল না। ঈশ্বরের শ্্-শৃক্তি কি তখন ছিল না, 

কি নিব্রিত ও মুতবৎ ছিল ?৮ এই আপত্তি কেন অখণ্ড হয়, 

আমরা বুঝিতেম্পারি না । ইচ্ছ্াময় জগত-প্রসবিতা* ঈশ্বর এক 

কালে ইচ্ছ! করিয়াছিলেন না যে, এই পরিদৃশ্যমান জগঞ্জ এই- 
রূপ হুউক; ইহাতে,ক্ষতি কি”? সর্ববশক্তিম্মান প্টশ্বর কোন 
এক সময়ে তাহার ইচ্ছাশক্তিকে জগতুস্থষ্টিরূপ কার্য্যে বিনিয়োগ 
না করিয়া “আপনাতে আপনি” ছিলেন, ইহা কি অসম্ভব ? 

ইচ্ছা-শক্তি বিশিষ্ট হইয়! এইরূপে থাকা তোমার আমার পক্ষে 

অসম্ভব বলিয়া কি ঈশ্বরের সন্ধন্ধেও তাই ? তুমি আমিও তো 

কিয়ৎকালের জম্ম বা কিয় পরিমাণে “আপনাতে ্াপনিঃ 

থাকিতে পারি । , পুর্ণ ও র্বশাক্তিমান এবং ইচ্ছাময় ঈশ্বরের 
ইচ্ছা, প্রবৃত্তির দাস ও ঘটনার পুতুল তোমার আনার ইচ্ছার 
অনুরূপ হয় না কেন, ইহাই কি যুক্তি? 

বস্তুতঃ জগৎ এক কালে ছিল না, বলিলেই ঈশ্বরের অস্তিত্ব 
ব| সুষ্টি-শক্তির অপলাপ হয় নাঁ। তবে যদ্দি জিজ্ঞাসা কর, 
“কখন স্মুষ্ি হইয়াছে ?” উহা! কি আমরা ধারণা*করিতে পারি ? 
ধারণা করিতে পারি'ন| এজন্য যে কাল আস্ত ; কাঁলজ্ঞানের 
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কআ্ঁদি বা অন্ত আমাদিগের ধারণার বহিভূত্তি। অনস্তকাক, 
ধারণ! করিতে পারি না বলিয়াই কি সহজ-জঞানলন্ধ অ্রষ্ট! বা 

আদ্দিকাঁরণ অস্বীকার করিব? এ কোন্ যুক্তি ? 
জড়বাদীদিগের দ্বিতীয় প্রধান আপত্তি এই যে, “জড় ভিন্ন 

জড় উত্পন্ন-হইতে পারে না, জতএব এই সৃষ্টির স্বতন্ত্র শ্রষার 

কল্লন! মিথ্যা ; জগত চিরকালই আছে ।» (৯) জড় ভিন্ন জড়ের 
উৎপত্তি হয় না, কিরূপে জানিলে £ ইচ্ছাশক্তি ভিন্ন কেবল 

জড় কার্য করিতে পারে না, একথা অস্বীকার কুরিবার উপায় 

নাই। ক্ষেত্র পতিত আছে, গৃহে বাজ আছে; কর্ষণ ও বপন 

ন| করিলে কদাপি' শন্য উত্পপন্ন হইবে না। আমি ইচ্ছা করি, 

আর আমার হস্তপদ পরিচালিত হয় ; স্খাদ্য ভক্ষণের অভি- 

লাঁষ করি, আঁর রসনা-মুলে লালার সর্চার হয়। ইচ্ছা ত জড় 

নয়, আকর্ষণ বা গুরুত্ব প্রতৃতির মত জড়ের গুণও নয়। জড় 
ভিন্ন অপর কোন পদার্থ যদি, জড়ের উপরে কার্য করিতে 
পারিল,' তবে সেই পদার্থ, অর্থাৎ ইচ্ছাশক্তি জড় উৎপাদন 
করিতে পারিবে না কেন ? আমাদ্িগের "ইচ্ছাহক্তি যদি জড়কে 
পরিচালিত, করিতে পারে, তবে সর্ববশক্তিমত্তী এশী শক্তি জড় 
উৎপাদন করিতে পারিবে না, এ যুক্তি স্যায়ানুমোদিত নহে। 

তধথে ধিনি মানবীয় ইচ্ছাঁশক্তিওও অস্বীকার করেন, তিনি প্রত্য- 
ক্ষের অপলাপ করেন । কেহ কেহ বা আপনার অস্তিত্বে পর্যন্ত 

সন্দেহ করিয়া দার্শনিক তর্ক উপস্থিত করিয়াছেন। তাদৃশ 
লোকের সঙ্গে বিতগ্ডা! করা অনর্থক। 
এপ পাদিপপপীশাশাীীশীশীশীশা শি িশীীশিশীিিপিটি শিীশিিশিিপপাপপীশিপীপপপি 

&৯) এহ্ক্ষপ মতকে ?০916৮1910 বা উ্রববাদ খলে। | 



ভক্তি কাতীকে বলি? ন্রদয়নিহিত অনুরাগঞ্বা প্রেমের 

উর্ধদিকে বিকাশই ভক্তি । জল যেমন বাম্প হইয়। উর্ধে উঠিয়! 

যায়, আবার কখনও শ্বীল! হইয়ঃ নিম্ে পতিত হয়) অনুরাগও 

সেইরূপ উচ্চদ্দিকে ভক্তি, এবং নিন্নগাঁমী হইলে স্নেহরূপ ধারণ 

করে। অবস্থা বিশেষে অনুরাগের বিকাশ বিভিন্ন রূপ হইয়া 

থাকে । তাই কবি কহিয়াছেন ১ 

«একই প্রেম ভইয়ে শত ধ্বিরচয়ে সতীর প্রেম, 

জননী হদ্তয়ে করয়ে ব্মতিগ ইত্যাদি। 

শিশির-বিন্দুতে পতঙ্গপক্ষের উজ্ভ্বলতা প্রতিভাত হয়, 
দাপালোকও প্রতিফলিত হয়, আবার মধ্যাহ্-সূখেঠর অসীম 
কিরণ-জালও প্রতিভাত হইয়া থাকে । কিন্তু এই ভিন 

অবস্থাতেই শিশির-বিন্দুর মধ্যে ভিন্নরূপ কার্যয ,হইয়া *থাকে | 

সেইরূপ ইতর প্রাণীতে, পিতামাতা-পুত্র-কলত্রে, ও সৃষ্টিকর্তী 
*ঈীশ্বরে হৃন্ুয়ৈর একই অুম্ুরাগের কার্য হয়। পাত্রভেদে কার্য? 
ক্ষারিরার সময়ে হৃদয়ে ৮্ভন্নরূপ প্রক্রিয়। ও হৃদয়ের ভিন্নরপ 
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অবস্থ। হয়। উহার এক এক অরস্থাকে তেহ, শ্রুণয় বাঁ 

ভক্তি বলে। . | 

জড় জগতে যেমন আকর্ষণ, অস্তর-রাজ্যে সেইপ্নপ অনু 

রাগ। আকর্ষণ-গুণে যেমন জড় পদার্থ অপরকে টানিতেছে, 

মানব হুদয়ণ্ড সেইরূপ অন্ুুরাগের পদাখদিগকে টানিতেছে । 
চুদ্বক যেমন লৌহকে আকর্ষণ করে, সৌন্দর্য্য, মহত্ব ও পবিপ্রতা 
প্রভৃতির সঙ্গেও সেই রূপ মানব হৃদয়ের স্বাভাবিক টান আছে। 

জড় জগত্তে আকর্ষণের ফল এইনযে, ক্ষুদ্র বৃহাতের দ্রিকে ধাবিত 

হয়। প্রেম রাজ্যেরও বিধি সেইরূপ--ঘে দিকে টান বেশী,সেই 

দিকেই গতি । গ্ই জন্য তোমার প্রাণের টানে তোমার শিশু 

সন্তান তোমার বশ হয়) আর ভগবানের অনন্ত প্রেমের টানে 

তোমার অন্তর প্রণত ও বশীভূত হয়। কেননা, তুমি বড়, শিশু 
ছোট ; ভগবান মহান অনন্ত, তুমি ক্ষুদ্রস্য ক্ষুদ্র । প্রমাত্মার 

সঙ্গে জীবাজ্মার এইরূপ সম্পর্। শ্রভেদ এই,--ভৌতিক জগতে 
যত বড় পদার্থই হউক না! কেন, অতি ক্কুত্র অন্্ধারাও কিছু না 

 ফিছু পরিমাণে আয়ত্ত 0158050০0 ) হয়) আর সচ্চিদানন্দ 

পরক্রহ্মা চিরকাল অস্পর্শই থাকেন। তিনিই কেবল অযাচিত 
ও অপরাজিত ভাবে আমাকে প্রেম করিবেন ; আমার অনুরাগ 

বা! বিরাগে তীহার উপরে কাধ্য করিতে পারিবে না।? আমার 

সঙ্গে আমার শ্রষ্টার এই সম্পর্ক । যখন আমি এই সম্পর্ক 
অনুভব করি, তখনই আমার হুৃদয়পুষ্প , বিকশিত হয়, আমাক 

মোহব্নন ছিন্ন হইতে থাকে । এই অনুভূতির নাম ভক্তি 4 
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এই ভক্তিই মুক্তির হেতু। ভক্তিবিহীন ঈশ্বরজ্ঞান ভ্রান্তি মার 
শাস্ত্রের ঈশ্বর, সমাজ-স্থিতির জন্য ফলাফলবাদীদিগের কল্পিত 
ঈশ্বর কষ্ট-কল্লনা মাত্র । উহা মানব হৃদয়ের--মানব জীবনের 
ঈশ্বর নহে। এইজন্যই ভক্ত ঘলিয়াছেন,-135 10১8: 1০৩0) 
3005 15007905810 000 5 1,05০. “ঘিনি ঈশ্ব- 

রকে প্রেম করেন, তিনিই তীহাকে জানেন, কেনন। ঈশ্বর 
প্রেমন্বরূপ” | 

ভক্তি যছ্ি প্রেম হয়, প্রমের উচ্চ শাখা হয়, তবে 
ভক্তির উপদেশ' কি? ভক্তির উপদেশ আত্মেৎসর্গ। 
তগবানে আত্ম-নির্ভরঃ ও পরাগ্ে আত্মবিস্মি ইচ্ছাই ভ্রক্তি- 
শান্দ্ের উপদেশের সার। ভক্তিতেই "ভগবানে নির্ভর, অর্থাৎ 

দৈববল প্রদ্দান করে। ভক্তিই আত্মত্যাগ অর্থাৎ পরের মঙ্গল- 
সাধন বা স্বদেশান্ুরাগের মূলমন্ত্র শিক্ষা দেয়? আজিও এদেশে 

পিভামাত। আত্ম-বিস্মৃত হইয়৷ কেবল সন্তানের বা সম্মজের 
মঙ্গলের জন্য সক্তান-পালন , করিতে শিক্ষা করেন *নাই। 
তাহারা কেবল সংসারবন্ধন *ও অথেশপার্জজন শিখাইবার 

জন্বাই যে কিছু যত্ব করিয়া থাকেন। এজন্যই এদেশের ঘুবক- 

গণ এমন কাপুরুষ! নতুরা ,পতিত ভারতের পুনরুদ্ধারের 
কথঞ্চিত আশা হইত, সন্দেহ নাই। এদেশে, যখন 

. প্রকৃত ধর্মবিশ্বাস ছিল, প্রকৃত ভক্তি ছিল, তখন ভারত 
' জগতের পৃথ প্রদর্শক ছিল। বেদাস্ত প্রতিপাদ্য ধবিগ্চদ্ধ একে” 

স্করবাদ বিলুপ্ত হইয়া ক্রমে বখন এদেশে কল্পাদাপ্রসূত অপরু্ট 
দ্র 
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ধাঁ 

পান্নার রাজ 

পৌরাণিক ধর্্দ প্রতিতিত হইল। তখনই এদেশ অধংপাজে 
বাইবার পথে পড়িল। ভ্রারতবর্ষ অধঃপাতে গেল-_ভক্তিতে 
নছে, ভগ্তামী ও ভাঁবুকতায় | ভক্তি আর ভাবুকতা এক পদার্থ 
নছে। খদ্যোতকে নক্ষত্ররূপে ব্যাখ্যা করিয়া নক্ষত্রালোকের 

নিন্দা করা কর্তব্য নয়। ভশ্ামী কি, সতলেই বুঝিতে পারে । 
ভাবুকত। কি, তাহাই বুঝাইয়া বলি। 

ধার! ঈশ্বর, পরকাল ও পরমার্থে বিশ্বাস করেন, তীাহা- 
দিগকে ধর্ম্ার্থী বলে। ধর্্পঞ্লে চলিতে, ধর্মা্থীদিগের মনে 

নিরস্তর নান! ভাবের উদ্রেক হইয়া থাকে । সেই সকল ভাব 
আনস্ত। তবে 'আশা, বিল্ময়, লৌন্দরধ্যানুরাগ ও বৈরাগ্য 
প্রভৃতি স্থূল স্থল কয়েকটার নাম করিয়া লৌককে বুঝান যাইতে 
পারে। অস্তঃকরণের এ সকল ভাবের মধ্যে ভক্তি লুক্কায়িত 
থাকে । একটা দৃষ্টান্ত দিলে কথাটি পরিস্কীররূপে বুঝ! যাইবে । 
ভাবকে যদি খচ্ভুর-রস বলি, তাহা হইলে তক্তিকে শর্করা ও 

ভাবুকতাকে মাদক বলিতে পারি। খর্জজরূরস সিদ্ধ করিয়! 
৬ শোধন করিয়া যেমন শর্করা বাহির করিতে হয়, জ্ঞানানু- 

শীলন অর্থণৎ চিন্তা ও আলোচিনা দ্বারা সেইরূপ ভাব হইতে 
ভক্তি উদ্ধার করিতে হয়। খর্জ,র-রস শর্করাতে পরিণত হুই- 

লেই, উহা স্থস্বাছ্ব ও পুষ্টিকর হয়; আর দীর্ঘকাল বিশুদ্ধ 
খাঁকিলে উহা বিকৃত হইয়া মাদকে পরিণত হয়। মাদকের 

গন্ধে বিহ্বলতা জন্মায় বটে,কিন্ত্ু উহ! সেবন করিলে বিষম ক্ষতি, 
হইয়া খাকে। ভারুকতাঁও সেইবগ আপ্মুততঃ মধুর, িস্ত এক 
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বার এ রোগে ঈরিলে মানবাত্মার ভয়ানক অধঃপতন হয়! 
গুরাপায়ী যেমন বাহা লক্ষণে খুর সুতখী, কিন্তু গন্তব্য পথে চলিতে 
পারে না; ভাবুক লোকেরাও অজ্ঞ লোকদিগের নিকটে সেই- 
হ্প পরম ধার্দিক। কিন্ত্ব অধ্যাত্মরাজ্যে জীবনের পথে এক পদ 

অগ্রসর হইতে পাঁরে না। 

আরও পরিক্ষার করিয়া বলি।, ধর্ম্ার্থার অস্তরে ভাৰ 
বলিল-_-“আতন্মত্যাগ কর” অমনি জ্ঞান আসিয়া বলিল--” 

“যেরপে ত্যাগন্স্বীকার করিলে আত্ম পর সকলের ন্ঙ্গল সাধন 

হয়, তাহাই কর+৮ যেখানে জ্ঞান নাই, সেখানে ভাব বিকৃত 

হুইয় ভাবুকতায় পরিণত হইয়া, যে হস্ত“্বারা* আত্মহিত ও 

পরের প্ররিচ্ধ্যা করা যায়, সে হস্ত নষ্ট করিয়া লোক উর্দ-বাহু 
হইল ! ভাব বলিল-_“ঈশ্বর পিতা, মাঁতা ও বন্ধু, অতএব ঈশ্বর 
সাক্ষাৎ ব্যক্তি” জ্ঞান আসিয়া! তখনই বলিল--.“অনস্ত ভান, 

অনস্ত ভাব ও অনস্ত ইচ্ছাকে ব্যক্ত বলিয়া জান ;$ এই.তিনের 

সহযোগে যে বিশ্/পরিচালক, মহাশক্তির কায হইতেছে, সেই 

মহাশক্তিকে সাক্ষাৎ ব্যক্তি বিয়া হৃদয়ঙগম কর।” যেখানে 

ভ্ধান নাই, সেখানে ভাব ভাঁবুকতায় পরিণত হইয়া, “তগ্গবানকে 

সুখছুঃখ ও অদৃষ্টের অধীন মনুষ্যরূপে কষ্পানা করিল । সুষ্্য কি, 
না জানিয়! বালকের! যেমন সুধ্যের কল্পনার সঙ্জে খেল করে, 
মানুষ ভগবানের সম্বন্ধেও সেইরূপ ব্যবহার করিতে লাগিল! 
*  ফ্তুকগুলি বাহু লক্ষণ দ্বারা ভক্তি ও ভাবুকতার পরিচয় 
খর্টীওয়। যায় । হৃদয়ের +অনুরাগই ভক্তের ধর্মমমাধনের উপকরণ; 
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কিস্তু ভাবুক অনুষ্ঠানশ্রিয়, অপু্ঠান-সর্ববন্থ ॥ অনুষ্ঠানবিহীন 
' হইলে, মানুষের চিত্র উচ্ছ খল অর্থাৎ নিষ্ঠাবিহীন হইয়া পড়ে। 
এজস্ত ব্যক্কিগন্ত জীবনে, বিশেষতঃ জনসমাজে অনুষ্ঠানের নিতাস্ত 
প্রয়োজন। কিন্তু প্রয়োজন-জ্ঞানে অনুষ্ঠান পালন করা, আর 
কমণুষ্ঠীন মা হইলেই ধর্ম্মতৃষ্৷ চরিতার্থ না হওয়া, এক কথা নছে। 
প্রকৃত ধর্্মপথ হইতে যাহারা 'ব্চ্যুত, তাহারাই জপ, তপ, বজ্ঞ, 

উপবাস ও অভিষেকাঁদি লইয়৷ ব্যস্ত থাকে । তাহারা ধর্ম চাছে 

বটে, কিন্ত-প্রকৃত ধর্মপথ,-জদয়, মন ও বিবেকের ধন্ম হইতে 

দুরে রহিয়াছে, সন্দেহ নাই। পৃথিবীতে তত্বশ্ু ও ভক্ত বলিয়া 
বাহার! পৃভিত, স্তাহারাও এ কথার সাক্ষী । খাঁষ শ্রেষ্ঠ বশিশ্ঠ 
বলিয়াছেন, 

“ন কায ক্লেশ বৈধূর্ধযাং ন তীর্থার তনাশ্রয়ঃ 

কেবলম্ তন্মনোমাতর জয়েন লাদ্যতে পরম” 

তর্থাৎ শারীরিক ক্লেশ, কাতরত! বা তীর্থবাস দ্বারা 
ঈশ্বরলটভ হইতে পারে না) কেবল, মনকে জয় করিলেই 
তাহাকে লাভ করা তায়! 

উপযাঁস ও বার-পালন সম্বন্ধে ভক্তশ্রেষ্ঠ ঈশা বলিয়াছেন,” 
40 55608110150 06 0৫ 01005-91590596 ভি50 ৬1105 
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পকপ্তা উপস্থিত থাকিলে কি আর বাস্ব-গৃছের শিশুগ। অভুক্ত 
থাকিতে পরে 1 | | 
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টিতে উজির 

'মান্ধষের অন্তই বিআম বার, বিশ্রাষ বারের জন্ত মানুষের শুকি 

ছয় নাঁই।” 

ভক্ত কবি তুলসীদাস কহিয়াছেন,-- 

“পাথর পুজনেছে হরি মিলে তো! 

মৈ' পুজো পাহাড় ; 
সালা ফিরাণে মে হরি মিলে/ত1, 

মৈ ফিরাও ঝাড় ।* 

আর ধশ্মপৃথের প্রবেশীর্থা আমরা, আমরাও বস্তি, 
“€কবল অনুরাগে তুমি কেনা ঃ 

বিনে অনুরাগ, করে,যন্ত যাগ, 
তোমারে কি যায় জান! & 

মহাভারতে একটা গল্প আছে, তন্দার! ভক্তি ও ভাবুকতার 
প্রভেদ বিলক্ষণ বুঝা যায়। গল্পটা এইরূপ, একদা দেবধি 
নারদ গোলোকে যাইয়া কৃষ্ণকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন, 

দভগবন্, সবুবাপেক্ষ*কে আপনর শ্রেষ্ঠ ভক্ত ?” তদুত্তরে কৃষ্ণ 
পৃথিবীর একজন কৃষকের নাম করিলে, নারদ মুনি ভক্তুশ্রেক্ঠকে 
দেখিবার দম্য মর্ত্যলোকে আসিয়া সেই কৃষকের গৃহে'উপস্থিত 

হইলেন। নারদ দেখিলেন, কৃষক ক্ষেত্রকর্ষণ ও বীজবপনাদি 

করিয়া! প্রতিদিন সংসার-কাঁয নির্বাহ ও পরিবারবর্গকে প্রুতিপাঁ- 
লন করিতেছে, এক দ্রিনও অনেকক্ষণ বসিয়া ভগবানের নাঁম 

ভগ ব| গুগীর্তন করে স্কা। নারদ মুনি গোলোকে"ফিরিয়! গিয়। 
বৃফিকে গুরুতর অনুযোগ করিয়) কছিলেন,--*ভগবন্, তোমার 



ডি. গরমার্থ প্রন । 

অন্তুত বিচার! যাহার! দিবানিশি তোমার নাম গান করে, 
তাহারা তোমার নিকৃষ্ট ভক্ত, আর যে খ্যক্তি দিনের মধ্যে এক. 
বারও তোমার নাম করে না, সে হইল তোমার শ্রেষ্ঠ তক্ত 1” 

কৃষ্ণ এ কথার উত্তর না করিয়া, অত্যুষ্ণ ছুগ্ধপূর্ণ একটী কটা 

স্থানীল্তরে রাখিতে নারদকে আদেশ করিলেন । নারদ আদেশ 

পালন করিলে,কৃষ্ণ জিড্ভাসা করিলেন,--”এই কাধ ব্যপদেশে 
তুমি কত বার আমার নাম স্মরণ করিয়াছ ?* নারদ কহিলেন, 
“একবারও নহে ।” তখন কৃষ্ণ ঈষত হাস্য "করিয়া নারদকে 
বলিলেন,-_“তুমি এই সামান্ট উত্তপ্ত দুগ্ধ কটাহ স্থানান্তরিত 
করিতে ঘাইয়াই আত্া-চিস্তায় ' আমাকে 'বিস্বৃত হইয়াছ : আঁর 

ঞঁ যে কৃষক, সে সংসারের ছুঃখ-দরিদ্রতা ও পরিশ্রমের মধ্যে 
আমাকে নিয়ত হৃদয়ে রাখিয়াছে। দেখ দেখি, কে 

আঁমার শ্রেষ্ঠ ভক্ত ?” 
* এই কল্পিত উপন্যাসে একটা সত্য লুকায়িত আছে। 

প্রকৃত ভক্তি ব্যতীত সহস্র ধর্্ানুষ্ঠানেও '্মদগতি লাভ হইতে 
পারে না। অনুষ্ঠানের উপকারিতা গৌণ ও সামান্য, এবং 
অনুষ্ঠান“সর্ববদা অবশ্য-প্রতিপাল্য নহে । কিন্তু অনুষ্ঠানই যাহা- 
দিগের জীবনের অলঙ্কার, এবং অনুষ্ঠান না করিলেই ধাহাদিগের 

ধর্মভব কোনরূপে তৃপ্ত ও চরিতার্থ হয় না, তাহার! নিল স্তরে 

অবস্থিতি করিতেছে ; প্রকৃত তক্তিমার্গ হইতে তাহারা বহু 

ঘুরে রহিয়াছে । ূ 
'ভাবুকতার,দ্বিতীয় লক্ষণ, ভাব "সপেক্ষা ভাষাতে অধিক 
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আস্থা। যে পরিমাণে মানুষ মৃত্যুকে আশ্রয় করে? অপ্াঁচ, 
মানুষ জ্ানহীন হয়, নুত্বরাং মানুষের ভক্তি ভ্তিয়মাণ হয়, 
সেই পরিমাণে মানুষ উপদেশ বা শান্ত্বাক্যের তাঁৎপর্থ্য গ্রহণে 
অক্ষম হইয়া, উতর ভাষাগত অর্থ পালন করিতে যত্ু করে। 
তাহাতেই সাধক বলেন”4005 152 (11150 ৮5৮ ঠ0৪ 2ম 

৪1০৩১ 176 অর্থাৎ ভাব মানুষকে জীবন দান করে, কিন্ত 
ভাষা আশ্রয় করিলেই মানবাত্মার মৃত্যু সংঘটিত হয়। স্ূল 
বিশ্বাস ও ভক্তি হারাইর। যখন*মানুষ শীস্্রবাক্যাপ্রি পালন 

করিতে অধিক যত করে, তখনই জানিবে, তাহার ধর্ম্ভাব 

হীন ও বিকৃত হইয়াছেতাহাকে ্াবুকতারূপ রোগে্ধরিয়াছে। 
তাহার অধ্যাতব মৃত্যু মস্তকোপরে 

রামায়ণ ও মহাভারত এই ছুই খানি গ্রন্থের তুলনা করিলে 

আমরা ভক্তি ও ভাবুকতার প্রভেদ স্বন্দররূপে বুঝিতে পারি । 

রামাযণে সর্বত্রই সরল বিশ্বাস ও জক্তির পরিচয় | মহাভারতে 

রুথার আড়ন্বর ও জুনুষ্ঠানের ছড়াছড়ি; কিন্তু প্রকৃত ভক্তি, 
ধর্মের প্রকৃত সৌন্দর্য অধিক*নাই। রামায়ণের রচয়িত| 

মহি বাল্ীকি কঠোর তপস্যা! করিয়া গরকৃত ভক্ত হইয়াছিলেন, 
তাই তাহার চিত্রগুলিতেও প্রকৃত তক্তি আছে। ব্যাস চরিত্র- 

ধান পাধু পুরুষ ছিলেন না, ভক্তি কাহাকে বলে ভাল জারিতেন 
না, কিন্তু বুদ্ধিমান কল্পনাপটু ও নানা শান্ত্রজ্ত ছিলেন, এজন্য 
তযুহার চিত্রগুলি ভাবুকতাতে গঠিত। ব্যাস ধর্নীতির কত 

করাই কহিয়াছেন, কত কথাই কহাইয়াছেনু, কিন্তু প্রকৃত 
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ভক্তের চিত্র আস্কিত করিতে পারেন নাই। বাল্সীকির রাম 
আর ব্যাসের যুধিষ্ঠিরে কত প্রভেদ! রামচন্দ্র ভাব ও ভক্তির 
প্রতিরুতি স্বরূপ, আর যুধিষ্ঠির ভাঁষার পুতুল, ভাষার দাস। 
জস্ত রাম বনে গেলেন পিতৃসত্য পালন জন্য, আর যুধিষ্ঠির 
চারি জোভাঁর সহিত মিলিয়া এক রমণীকে বিবাহ করিলেন” 
মাতৃ-আঙ্ঞ! পালন জন্য ! একজন দেখিলেন ভাব, আর এক জন 

দেখিলেন ভাষা । ভাবুকের কি শোচনীয় অবস্থা! ভাষাই 
জাবুকেরৎ সর্ববন্থ । “বিল্লপত্রত “বলিদান” প্রভৃতি শব্ধ মুখে 
'আানিভেও ভাবুকের সংকোচ ! কিন্তু ভক্ত বলেন,--- 

“কি শ্বদেশে কি বিদেশে বায় তথার*থাকি, 

তোমার রচনা-মধ্যে তোমারে দেখিয়ে ডাকি ।* 

ভাবুকতাঁর তৃতীয় লক্ষণ কথায় ও কার্য্যে প্রাভেদ । জীব- 
নের সমস্ত ঘটনায় ভক্ত উপাস্তে তদগত। ভক্তের নিয়ত 
প্রার্থনা “তোমার ইচ্ছা পূর্ণ হউক ।” ভাবুক ঈশ্বরকে মনগড়া 

 ক্ষরিয়ঠলয়। ভাবুকের প্রার্থনা, ত্বামার মুনোবাহ্থা পূর্ণ কর ।% 
ভক্ত সর্ববদা কর্তব্যপরায়ণ) শ্রীতি ও প্রিয়কার্য্য-সাধন- 
স্পৃহা যুগপৎ ভাক্তের অন্তবে কার্ধ্য করে। প্তন্মিন্ গ্রীতিস্তব্য 
প্রিয্নকার্য্য-সাধনঞ্চ* ভক্তের জীবন। প্ররুত ভক্ত হনুমান, 

হঁঙ্যৰিদীর্ণ করিয়াও তন্মধ্যে উপাস্তের মাম অঙ্কিত দেখাইতে 
পাক্জেন, আবার উপাশ্যের জন্য আজ্ঞামাত্রে সমুদ্র-লগ্ঘন 

করিক্ঠে পাঁরেন। ভাবুক তীকা পারে না? ভাঁবুকের ত'র 
উন্মতটৌ অবস্থিত করে। ভগবানের নাম করিতেই ভারুকেঃ 



গতি ও জাবুকতা। ৪১ 

চক্ষে জল আইসে, হরিষবনি শ্রাবপ-মাত্রেই ক তে হাতাকার়- 
ধ্বনি উদিত হয়; কিক ধর্ার্থে ত্যাগ শ্বীকার,.করিতে, ধরা 
মোদিত কর্তব্য-সাধনে তাহার মস্তক হেট হয"! এরপ তত: 
হুইবেই! ভাবুকতা রক্ত-মাংসে ক্রৌড়া করে, মানুষের চবিত্র 
গঠিত করে না। কিন্তু তত্বজ্ঞান-বিশৌধিত ভাঁব ভক্তিরাপে 
পরিণত হইয়া, আত্মার মর্দ্ে মর্ে অর্থাৎ্তজীবনের মুলদেশে গিয়! 
কারা করে। ভগবস্তক্ত ধর্ম্মার্থী ধর্্মসাধন বা! ধর্প্রচারের জনা 
রাঁক্ষসের হস্তে স্বাত্বসমর্পণ করিতেছেন। আব মস্রক-মুগুডন:: 
বা স্বপাক-তক্ষণ করিয়! ভাবুকের ভাবুকতা তৃপ্ত হইতেছে ।: 
কিন্তু নিচ জানিও, রূপতৃষণ বা হশুম্পৃঙায় না হইলে, ধস্্ীভি-_ 
মানে ভাহার অন্তর/পুড়িযা যাইতেছে। ত্রিসন্ধ্যা জপ করিতে; 

ভাবুকের কষ্ট নাই, সন্কীর্ভন আরস্ত করিলেই হযতো তাঁহার: 
দশা উপশ্থিত হইবে ; কিন্ত এক রাত্রি জাগরণ করিয়া বিসৃচিকার ' 
রোগীর শুশ্ীধা করিতে বলিলে, তাঁহার মাথায় বাজ পড়িবে !" 

প্রকৃত সাধুদ্বিগের অক্ঈবনই ধর্ম 
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লঙ্ষ্যপথে গতিকেই উন্নতি বলিতে হয়। জীবনের লক্ষা- 
 গখে গতি বা! জীবনের উন্নতি কাহাকে বলে, তাহা বিশদরূপে 
 খুধাইয়া বলা আবশ্যুক। (কহ মনে করিতে পারে যে, যে 
ফোন প্রকারে দৈহিক বল বৃদ্ধি বা দেহের পরিপুষ্ঠি সাধন 
করিতে পারিলেই জীরনের উন্নতি হইল। এইরূপ যাহার 

বিশ্বাস, প্ঝণং কৃত্ব। ঘুতং পিব,” ইহাই তাহার নিকটে জীবনের 
উন্নতির মূলমন্ত্র হইতে পায়ে । কেহ মনে করিতে পারে যে, 
 ষেপ তেন প্রকারেণ বিপুল বিত্ত উপার্জন করিতে পারিলেই 
জীবনের, প্রচুর উন্নতি হয়। এইরূপে কেহ বা বিচক্ষণ তর্ক- 
শৃক্তি সম্পন্ন হইয়া, আর কেহ বা ভাবোল্মাদে অজ ঢালিয় 

 দিয়াও মনে করিতে পারে, এবং মনে করিয়া! থাকে ধে, তাহার 

। জীষনের প্রভূত উন্নতি সাধিত হইতেছে । কিন্তু কে না জানে 
রে দৈহিক বল, বিপুল বৈভব, ভার্কিকত| খাঁ ভাবুকতা৷ অনেক 
সময়ে মানব জীবনের উন্নতির পরিচায়ক না হইয়া, শধোগতিএই 
ফলরূপে গণ্য হইতে পারে £ 
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জীবলের উন্নতির এইকপ সংজ্ঞা করা যাইতে পাধে। 

সাধনেক প্রজিয়া। খসিধের চিত্তবৃত্তি সকলের 'বিকাশ এধং 
সামগ্তস্য ঘারা দেই মঙ্গলের দিকে ধে গতি, তাহারই নাধ জীখ- 
নের উন্নতি । যে পরিমাণে আমাদিগের এই গতি হি থাকে, 
সেই পরিমাণে আমর! জীবিত, আর ধে পরিমাঁণে আমরা এই 
গতির ঘাষে ব। দক্ষিণে সরিয়া যাই, সেই পরিমাণে আমরা 

স্বভ্যমুখে পতিত,হইয়া থাকি । 
বিকাশ ও লীমঞ্রস্যের একটা সামান্য দৃষীস্ত দিলেই 

কথাট! বিশদ হইবে। মানবদেহে যেমন হস্ত শদ ও চক্ষু, 
এই তিনটা ইন্দ্রিয়, মানবাশ্রাতেও ঠসইক্রপ জ্ঞান, ভাব ও ইচ্ছা 
এই তিনটা বৃত্তি আছে। যাহার চক্ষুতে দোষ আছে, সে 
দেখিতে পায় না, সৃতরাং আঁঞ্গান্ুলম্থিত বান্থযুগল এবং বল- 

বান পদদ্ব় থাকিলেও, সে আশানুক্ধূপ কর্মঠ হইতে পারে না। 

আর যাহার প্রখর দৃষ্টিশক্তি আছে, কিন্তু বাহার হস্তদ্বয় বিকল 
বা! পদদ্বয় জ্জীণ, সেও আশানুরপ বর্ক্ষম নহে। সেইক়প 
বআবার যাহার দৃষ্টিশক্তি ও চলচ্ছক্তি উ্তয়ই প্রবল, কিন্তু হস্ত 
ছুই খানি ক্ষীণ বা অসার, সে ব্যক্তি"চলিতে চলিতে হঠাৎ গর্ভ 
মধ্যে পতিত হইলে আর উঠিতে পারে না; সুতরাং সে 
নিতান্ত অসহায় অবস্থাপন সন্দেহ নাই। 

মানচুবর আত্মার আবস্থাও ঠিক এইরপ | খ্হার জ্ঞনিরাপ 
চট প্রস্থ চিত নহে,তীঝার তক্তিন্ধপ পদ বিল বলবান হই: 



৪% প্রমার্থ-প্রণঙ্গ। 
রাগজার টিটি 
'লেও, ধেনসথাপধে চলিতে পারেনা ; যাহার জ্ঞানচক্ষ্ প্রথর, কিছ 
ভভ্তি ও প্রীতির পদঘয় ক্ষুদে জীবন পথে পঙ্গ- 
শদৃশ; আবম যাহার জ্ঞাপদৃষ্তি প্রখর;ঞরবং ভাব ভক্তিও বিল- 
ক্ষণ প্রবল, কিন্তু ইচ্ছাশক্তিরূপ হস্ত দুইখানি অসার, সে ব্যক্তি 
বিচক্ষণ দার্শনিক বা ভাবুক-চুড়ামণি হইলেও, জীবন,পথে অক- 
“পণ, আত্মরক্ষায় সম্পূর্ণ অন্ঈম | তিনখানি পায়া সমান মবল 
এবং সমদীর্থ হইলেই, সেপায়া খানি মজবুত হয়, মাটিতে 
ভালরপ্ঞেবলে, এবং সম্পূর্ণ কাধ্যোপযোগী হইয়! থাকে । 

কিন্তু এই বিকাঁশ ও সামঞ্জপ্য কি কেবল মানবের ধণ্- 

' জীবনেই প্রয়োজনীয়, অন্যত্র নহে ? মীনবের ধন্ধ্রজীবনে এবং 
লাধারণ জীবনে কি প্রাকৃতিক নিয়মের কাষ্যের ব্যতিক্রম 

আছে ? আমরা বলি, নাই। পৃথিবীর একদেশে জলবায়ু বা 
সুধ্য-রশ্মির যে ধর্ম, অন্য দেশেও তাহাই । সেইরুপ মান- 

বের ধন্দজীবনে বিধাতার ঝিধি যেরূপ কাধ্যকারী, মানবের সাধা- 
' ব্রণ জীবনেও তাহাই। কিন্তু জানি নাংকি কারণে, ধর্মাচার্য্যের! 
অনেকেই মানবের সাধারণ জীঘনকে এক বর্ণে,এবং ধন্দ্রজীবনকে 

অন্য বর্থে চিত্রিত করিয়াছেন। অনেকেরই এইরূপ ধারণ! 

। যে, জীষনেব অন্যান্য বিভাগে বে সকল বিধি বাবস্থা মানিলে, 
' যেরূপ উপায় অবলগ্বন করিলে মানুষের চলে, ধর্দ্মনাধন-বিভাগে 
' ফ্তাহা হইতে ভিন্ন প্রকার, এমন কি, কোন কোন স্বলে তাহার 
বিপরীত বিষ্ধি | উপায়ের অধীন হওয়ার প্রয়োজন । এজন্য 

ড় 

| অনেক স্থলে ধন্ধাচার্য্য এবং ধর্ধ-র্যবসায়ীদিগের আচার, অন্- 
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স্টান। এমন কি ,রেশত্ৃযা পধ্যন্ত অনন্য-দাধারণ হুইয়! উঠি 
গ্বাঞ্ছে। মানবের ধর্্-লাধনরূপ কাধধ্যকে মানব জীবনের সাধা- 

ভ্বণ বিধির বহির্ভূত কল্পনা করিয়া! লগয়াতে, জগতের যথেই 
কল্যাণ সাধিত হইয়াছে । এইরূপ করিতে যাইয়া, ধমকে 

অনেক স্থলৈ অতি উৎ্কট বেশে সাজাইয়া নিশ্্মম রাক্ষসের 

মুর্তি প্রদান করা হইয়াছে ; নেক স্থলে ধর্মের নামে কদা- 
চার, কপটতাঁও নীতিহীনতা! প্রশ্রায় পাইয়াছে। আর যাহারা 

আপনাদিগকে খশ্মীচারয্য বা ধর্পাধক মনে করে নই, তাহারা 

আপনাদিগকে অপেক্ষাকৃত অনুন্নত ও স্বতন্ত্র রাজ্যের প্রীজা 

মনে করিয়া, বহু বিষয় আপনাদিগের আদর্শকে খর্ব করিয়। 

লইয়া, হীন ব্যবহার করিতে সাহসী হইয়াছে। তুমি ধর্মজগ- 

তের লোক নহু, বহির্জগতের লোক; যত দিন বহির্জগতে 

আছ, তোমার অনন্যগতি বুদ্ধ পিতামাতার “ভরণপোষণ তুমি 

যদি না কর, তুমি অপরাধী; কিন্ধু ধর্মসাধন করিতে যাইয়া 

তুমি বদি এরূপ ক্্তব্যের অবহেলা কর ভুমি অপরাধী, হইবে 

না। স্বরাপান বা গঞ্জিকা- সেধন করিলে সাধারণ লোকের 

অপরাধ হয়, কিন্তু ধন্ানুষ্ঠানরূপে এরূপ কার্ধ্য করিলে মানুষের 

সগতি লাভ হইয়া থাকে, এইরূপ ধারণাও অনেকের আছে! 

 ধর্-ধন্মজীরন ও সাধারণ জীবনের পার্থক্য-জ্ঞান যে,কিরূপ 

অনিষ্টকাঁরী, একটা আমোদজজনক গল্পের উল্লেখ করিলেই, 

ডাহা বুরা বাইবে। মফঃসলবাদী , একজন জমিদার 
এলকাতাতে আসিয়া! অত্যন্ত জাকজমরের সহিত বাঁস 



গু পয়মার্থ- প্রসঙ্ধ | 
রা 

্ি 

করিতেছিলেন। ভৃষ্যধিকারী মহাশয়ের জমিদারির গায় 
মুদ্রারও নেক কম ছিল। কিন্ত তাহার চাল চলন দেখিয়া; 
লোকে তীহাক্ষে কোটাশ্বর মনে করিত একদিন গঙ্গান্ান- 

কালে একজন সরল প্রকৃতি প্রতিবেশী জমিদার মহাশয়কে 
জিড্ঞাসা করিয়াছিল, তাহার জমিদারির আয় কত? প্রকৃত 
জয়ের কথা ব্লিলে তাহার্ সন্ত্রম কমিয়৷ যাঁয়। অথচ গঙ্গাজলে 
ধাড়াইয়! মিথ্যা কথাই বা কিরূপে বলিবেন, এই সঙ্কটে পড়ি! 

জমিদার সহাশয় প্রত্যুত্পন্ন-মতিত্বের বলে এই বলিয়া সত্যের 
আবরণে মিথ্যা কথা বলিলেন যে, তাহার জরিদারির আয় “লক্ষ 

নয় [” বক্ত'র মনের ভাব এক লক্ষও নয়, কিন্তু সরলমতি শ্রোতা 

মনে করিলেন, ন্যুনাধিক 'নয়ন্লক্ষ হইবে । ভূম্যধিকারী মহাশয় 

বদি গঙ্গাজলে ন! নামিতেন, অনায়াসেই মিথ্যা কখা কহিতে 

পারিতেন। কিন্ত গঙ্গাজলে নামিয়াছিলেন, সুতরাং মিথা 

কথা কহিবার তাহার স্ববিধা ছিল না! স্ৃতরাং সূশ্পম কপট- 

তার আশ্রয় লইয়া উপস্থিত বিপদ্দ হইতে উদ্ধার পাইলেন ! ! 

ধন্দ্রজীবনে ও সাধারণ জীবনে পার্থক্যের সৃষ্টি করাতে 

লোকে মানে করে, ধর্্মজীবনে যেরূপ ব্যবহার দুষনীয়, সাঁধারগ 

জীবনে তাহা সেরূপ দূষনীয় নহে । এই জন্যই আমাদিগের দেশের 
কোন কোন লোকের ধারণা এইরূপ যে, ব্যবসায় করিতে গেলে 

মিথ্যা! কথায় দোষ লাই । এই পার্থক্য হেতুই লোকে মনে করে যে, 
সাধারণ জীবনে যে পন্থা অবলগ্বন করিলে দোষ বা ক্ষতি হয়, 

ধর্দজীবনে তাহার সঙ্গে বিসদৃশ পস্থা অরলম্ধন করিলেও, তেন 
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দোষ বা কষগথি হয় না। নীতি ও ব্যবহারের এইরূপ বিরুদ্ধ 
দেখিঠাই, ্লবুদ্ধি লোকেয়া এই কথা খলিয়া মনকে প্রযোধ 
দেখ যে, ণমামুষের পক্ষে যাহা পাপ, দেবতার 'শক্ষে তাহাই 
লীলা 1” 

আমরা বলি, মালবের ধর্ম্জীবনেও সাধারণ জীবনে 
একই বিধি সমাঁনরূপে কার্য্য করে, এবং সমফল প্রদান করিয়া 
থাকে। সাঁতের সঙ্গে পাঁচ যোগ করিলে যে সাধারণ জীবনে 

বার, আর ধর্স্বীবনে চৌদ্দ হুইবে, এরূপ কখনই হইতে 
পারে না। বিদ্যাশিক্ষা বা বিয়ুয়কা্য-শিক্ষা করিতে হইলে 
যেরূপ, বিধির অধীন “হওয়া, ৰা যেরূপ পন্থা অবলম্বন কর 

কর্তব্য, ধর্শমশিক্ষা অথবা ধন্মোশ্নতি সাধন করিতে হইলেও, 

সেইরূপ বিধির বশীভূত হইয়া, ঠিক সেইরূপ উপায় অবলম্ন 
করিতে হয়। 

কোন বিষয়ে শিক্ষা বা 'উন্নতিশাভ করিতে হইলে,এই চারিটী 
তাহার উপায়! প্রথ্ণ শান্তর, দ্বিতীয় উপদেষ্টা, তৃতীয় স্বাধীন চিন্তা, 

এবং চতুর অনুষ্ঠান। কোন ব্যাক্তিকে যদি অস্কবিদ্যা শিক্ষা 
করিতে হুয়, তাহা হইলে তাহাকে অঙ্ক-শান্ত্রের গ্রন্থপাঠ করিতে 

হয়, উপদেষ্টার নিকটে কৌশল বুঝিয়! লইতে হয়, নিজে নিজে 
বসিয়া চিত্ত! করিতে হয়, এবং স্বহস্তে আঁক কসিজে হয়। 
কোন ব্যক্তি যদি বৈষয়িক শিক্ষা! লাভ করিতে চায়, তাছা হই- 
এও তান্াকে বিষয়ী * লৌকের জীবন-চুরিত * পড়িতে হয়, 
হিই়-ুক্ি সম্পন্ন লৌকর পরামর্শ গ্রহণ করিতে হয়; বিধর- 
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ফ্যাপার লইয়া ছিস্তা করিতে হয়, আর বিষয়-কার্ধ্ে হ্তক্ষেপ 

করিতে হয়। সেইরূপ যদি কোন ব্যক্তিকে ধন্মোক্নতি লাভ 

করিতে হয়, উবে তাহাকে ধর্দশীন্্র পাঠ করিতে হয়, ধর্ষ্োপ' 

দেঞ্টা র! গুরুর নিকটে, উপদেশ লইতে হয়, স্বাধীন ভাবে 

চিন্তা রা ধ্যান করিতে হয়, আঁর ধর্ানুষ্ঠান করিতে হয়। 

মানব জীবনে সকল বিভাগেই, শিক্ষা বা উন্নতির এই চারি 

উপাস্ন,--শান্্, উপদেষ্টা, চিন্তা ও অনুষ্ঠান। ধর্ম্মসসাধনেও 

তাহাই । জীবনের সকল বিভাগেই এই সকল উপাঁয়ের স্্যব- 

হার করিলে সুফল ফলে, অপব্যবহার করিলে কুফল ফলিয়া 

থাকে । 

ধর্্সাঁধন করিতে হইলে শান্ত, উপদেষ্টা বা গুরু, চিন্তা বা 

ধ্যান, এবং অনুষ্ঠান ঝ! কার্য, এই চাঁরিটার কোনটাই উপেক্ষ- 

পীয় নহে। ইহার কাহাকেও উপেক্ষা করিলে বা অনুচিত 

প্রাধান্য দান করিলে, পুর্বে যে সামগ্রস্যের কথা বলিয়া, 

তাহা বিনষ্ট হইয়া যায় ; সুতরাং জীবনৈর উন্বতি না হইয়া অব- 

নতি হইয়া খাকে। মানবজ্গার্তির ইতিহাসে ভিন্ন ভিন্ন বিষয়ে 

ষে অভিজ্ঞতা সঞ্চিত' হইয়াছে, ত্বাহাই শান্্র। দ্বয়ং ম্বৃত 

না হইলে, কেবল পুরাতন অভিজ্ঞতার উপরে নির্ভর করিয় 

কেহই গাঁকিতে পারে না। বর্তমান সময়ে ভারতবর্ষের প্রাচীন 

সম্প্রদায় আধ্যাত্মিক মৃত্যু-মুখেই পতিত রহিয়াছে ; এজন্যই 

তাহার! শান্ত্ের এত মুখাপেক্ছা ।, স্থুত এবং শুক্ব বৃক্ষ মৃত্তিকা 

উপরে পড়িয়। থাছে, আর সজীব বৃক্ষ দণ্খাঁয়মান থাকিয়। নিভু 



ধর্দভীযন ও ধন্োপদেট্া । ৪ 
টা 298 টিনটিন রতি 
নুতন স্মন আহাব্য গ্রহণ করে। মাটির উপরে থাকা তাহার পক্ষে 
যেমন" প্রয়োজনীয়, সূর্য্যরশ্মি, বায়ু ও শিশির হুইতে নিত্য নৃতন 
জীবনী-শক্তি গ্রহণ করাও তাহার পক্ষে তেমনই প্রয়োজনীয় । 
সেইকপ যাহার অধ্যাত্ম জীবন আচ্ে/ সে ব্যক্তি একমাত্র 
শান্্রকে আশ্রয় করিয়া! কখনই থাকিতে পারে না। 

কার্য্যতঃ সাধনের অন্ত নাম' অনুষ্ঠান । অর্থাৎ ধন্্ামু- 
মোদিত সতকাষা করিয়া, অভ্যাস দ্বার! ধর্্মভাব সাধন করিবার 

জন্যই অনুষ্ঠানের ৯ প্রয়োজন । কিন্ত্রু সছুপদেশ এবই স্বাধীন 
চিন্তা উপেক্ষ। করিয়া, কেবল সনকাধে্টর জন্ত সশকার্ধ্য করিলে, 

অর্থাৎ সাধু কা করিলেই সদশণ্তি হইবে, এইরঁপ ভাঁবিয়। অশু- 

ান করিলে যে অভ্যাস জন্মে, তাহা জ্ঞান ও ভক্তিবিহীন 
অভ্যাস। এরূপ অভ্যাস দাড়াইয়! গেলে, মানুষ অনেক সময়ে 

ভগবানকে বিস্বৃত হইয়া, এবং অনেক সময় লক্ষ্য বিস্মৃত 

' হইয়া, উপলক্ষকেই সার ও হুখদ মুন করিয়া, অনুষ্ঠান করিতে 
পারে! এইরূপে বর্স্ম-বন্ধনেরৎস্থগ্রি হয়। শান্্রকে অচ্চুচিত 
প্রাধান্য দিলে, যেমন জীবনের সর্জীবতা নষ্ট হইয়া মৃত্যু আসিয়া 
উপস্থিত হয় অনুষ্ঠানকে অনুচিত প্রাধান্য দান করিলেও, মানুষ 

কর্ম্ম-বন্ধনে আবদ্ধ হইয়া, মানবাত্বার অধোগতি হইয়া থাকে । 

সাধন-পথে গুরু বা উপদেষ্টার প্রয়োজন । উপদেষ্টা ব! 
গুরু কাহাকে বলি? আমার গন্তব্য পথে আম! অপেক্ষা বিনি 

অধিক দুঁরেঞ্ঠামন করিয়াছেন, পথ চলিবার দুপরামর্শ আমাকে 
তিনি অবশ্যই দিতে পারেন। সেইরূপ ন্ুপরামর্শ ধাছার 
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'দিকট পাঁওয়! যায, তিনিই আমার শুরু । সাঁধন-পথে য়ে যত 

অগ্রসর হয়, তাহার দৃষ্টি তত উজ্জ্বল হইয়া থাকে।' অল্ল 
মৃণ্তিশালী মনুষ্যকে অধিক দৃট্টিশালী মানুষ যেমন পথ দেখিবার 
সাহায্য করিতে পারেপ্রবধীণ সাঁধকও নবীন সাধককে সেই- 

জূপে পথ দেখাইবার সাহাধ্য করিতে পারেন । কিন্তু প্রাচীন 
পথিকদিগের অভিজ্ঞত'রূপ শান্প্র অথবা নিজের ম্বাধীন চিন্তা- 

রূপ দুষ্টি শক্তিকে উপেক্ষা করিয়া, কেবল গুরূপদেশে চলিরার 
চেষ্টা করা যে পথের বন্ধুরতা বিস্যৃত হইয়া, চক্ষু থাকিতে চক্ষু 
মুদিয়। পরের হাত ধরিয়া চলিবার মত, তাহাতে আর সন্দেহ 
নাই । বস্তৃতঃ মানবেতিহাসের লিখিত সত্য বা সিদ্ধান্ত এবং 
মানবের স্বাধান চিন্ত। ও বিচারশক্তিকে উপেক্ষা করিয়া, মানুষ 

হরর অনুচিত আধিপত্য স্বীকার করিলে, অপদার্থ হইয়! যায় 

সন্দেহ নাই! 

“.এইক্ষণ এইরূপ প্রশ্ন উপস্থিত হইতে পারে যে,ষদি সাধন- 

পথে শাস্ত্রবাক্য ও গুরুর উপদেশ গরস্পর বিরোধী হয়, 
সেরূপ অবস্থায় কি কর! কর্তব্য ? শাস্ত্রবাক্যই প্রতিপালন 
কর। যাইবে,কি গুরুর উপদেশই শিরোধাধ্য করিতে হইাবে ?. এ 
প্রশ্নের উ্তর এই যে, আপনার বিচারশক্তি প্রয়োগ করিয়া, 

এতুন্ভয়ের মধ্যে যাহা শ্রে্ঠতর মনে হইবে, তাহারই 
অনুলরণ করিতে হইবে । কেহ ব! এরূপও মনে করিতে পারে 

ষে, *শান্ত্রকার ও উপদেষ্টা উভয়েই যখন আমা অন্পক্ষা সাংন- 
পথে" অধিক অগ্রসর এবং আমার" বরণীয়, এরূপ অবস্থায় 



ছর্দজীবন ও ধন্মোপদেষ্ঠ।। &১. 

আমার ক্ষুদ্রতর বিঢারশক্তি উহাদিগের সিদ্ধান্ত বা ষীমাংসার 
উপঞ্লে ভাল-মন্দ বিচার করিবার জন্য প্রয়োগ করিতে পারি 

না। এরূপ বিচার-শক্তি প্রয়োগ করিতে যাওয়া অনুচিত, 

ভাথব| প্রয়োগ করিলেও, ভাল-মন্দ নির্বাচন কর। আমার পক্ষে 

অসাধ্য 1” এই কথার কোনই মূল্য নাই। যত দ্র হউক না 

কেন; মানবের বিচাবশক্তির প্রকৃতিই, এইরূপ ষে, পরস্পর 
বিরোধা বিষয় দূরে থাকুক, এক ভাবাপন্ন ছুই'টী বিষয় সম্মুখে 

পড়িলেও,তাভাদ্রে মধ্যে ইতব বিশেষ লক্ষ্য না করিয়াম্পারেনা | 

ভাল-মন্দ বিচার করিতে ভুল হইত পারে, এবং হইয়াও থাকে 
সন্দেহ, নাই, কিন্তু দুইটা বস্তুর একুটাকে আর একটা হইতে 
কিয় পরিমাণে হইলেও, ভাল বা মন্দ মনে করিতেই হইবে । 

এইর্ূপে বিচার করিষা যাহা প্রশিষ্ট মনে হইবে, তাহাই 

অবলম্বন, অথবা তাহারই অনুগমন করিতে হইবে । এইবূপ 

না করিয়। মানুষের আর অন্য উপান্ব নাই । কোন কোন স্থলে, 

জাবনের কোন কোন্* অবস্থায় মানুষ নিজের সিদ্ধান্ত উদপক্ষা 

করিয়া, পরের মতে পরিচা লি শ্হয় বলিয়া অনুমিত, হইতে 

পারে। চিকিৎসা- -শস্্ে অনভিজ্ঞ ব্যক্তি নিজের মতেপ্ষ বিরুদ্ধ 

উষধাদি চিকিৎসকের মতানুসাবে গ্রহণ করিয়া থাকে দেখিতে 

পাওয! যায়। এরূপ শ্থলেও মানুষ আর এক রূপে আপনার 

বিচারশক্তিই প্রয়োগ কবিষা, তাহারই অনুসরণ করে। রোগী 

ঘুর জানে, (কিৎ্লকের উষধ গ্রহণ করিলে তাহার গুরু তর 
অনীক বু জীবনের হা নিশ্চয়ই হইবে, ত্বাহা হইলে লে 
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চিকিৎসকের গঁধধ কন্ধাপি গ্রহণ করে লা। “আমি এ বিষয়ে 

কিছুই জানি না, চিকিত্সক এ বিষয়ে ভালরূপ জানেন; কাহার | 

মতে চলিলে, আমার ভাল হুওয়ার সম্ভাবন! ; চলিয়া দেখি, 

ভাল হয়, তবে তাহার মতে চলিব, না হয় অন্যথাচরণ' করিব ? 
 এইরূপৈ বিচার-শক্তি প্রয়োগ করিয়াই রুগ্রব্ক্তি কার্য করিয়া 
থাকে । আপনার বিছীর-শক্তিকে বিসর্জন দিয়া কেহ কখনও 

জীবন পথে চলিতে পারে না । জ্যোতিষ-শান্ত্রে জ্যোতির্ব্ধি্দ যেমন 

নন্্রাস্ত মহেন, চিকিতসাশস্ত্রে ভিষক যেমন অভ্রান্ত নহেন, 

ধন্্সাধনে ধর্ম্বোপদেফটা বা .শুরও সেইরূপ অন্রান্ত নহেন। 
অদ্য তাহার কোন উপদেশ নঙ্গলকর ও ভ্রমশূন্য হইতে পারে, 
কল্য থে তীহার কোন উপদেশ ভ্রমসন্কুল বা অমঙ্গলকর হইবে 

না, তাহার নিশ্চয়তা নাই। অতএব সাধন-পথে গুরুর উপ- 

_ দেশই একরাত্র অবলম্বন বা সর্ব্থ পালনীয় হইতে পারে না। 

*« আপনার বিচার-শত্তিকে সর্বেবাচ্চ আসন দেওয়া মানুষের 
৷ পক্ষে অপরিহার্ধ্য সন্দেহ নাই.; “কিন্তু জার একটা কথা মানু- 

: ষের সূর্ববদাই মনে রাখা কর্তব্য। ধর্ম্ার্থীর পক্ষে বর্মশান্্ 
ও ধর্ম্বোপদেষ্টর প্রতি গভীর শ্রদ্ধাবিশিষ্ট ভাব থাক! আবশ্টক 
'খঁহের গবাক্ষ না! খুলিলে /বমন গৃহমধ্যে সূর্্যরশ্মি প্রবেশ 

কয়ে না, বিনীত ও সরল .শিক্ষার্থী;না হইলেও, সেইরূপ. 
ৃ ধর্্ৌপদেষ্টার হৃদয়ের আলো শিষ্যের অস্তরে প্রবেশ করিতে 
পারে না।: প্রকৃত র্শিক্ষা তর্কযুক্তি বা মীমাঃসার.:উ্তরে 

অধিক নির্ভর করে না। নিষ্ঠা ও শ্রদ্ধাতক্তির উন্নত পথেই : 
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 প্রক্কৃত ধর্মের আলো উন্নত জাঁবন হইতে শিক্ষার্থীর জীবনকে 
অনুশীসিত এবং অনুপ্রাণিত করিয়া থাকে । ব্রহ্মভাঙ্গাতে যেমন 
জল দীড়ায়না, অবিনীত ও অহঙ্কত ধন্াথীর জাবনেন্, সতদৃষ্টান্ত বা 
সছুপদেশ সেইরূপ কাধ্যকারী হয় না। পণ্ডিতের! বলিয়াছেন. 

“বিদা] বিনয়ং দ্ধাতি |” ফলতঃ যে বিষয়ে যে প্রকৃত শিক্ষা লাভ 

করে, সে বিষয়ে তাহার প্রগল্রভতা থাকেনা, এবং শিক্ষক বা 
উপদেষ্টার নিকটে অবনতমস্তক থাক তাহার পক্ষে স্বাভাবিক । 

স্পা উই তপতি 



পা পাজি পাতার পর 

০৭ 

ব্রপ্পেঞ্পাসককে যদি জিজ্াসা করি, জীবনের আদর্শ কি ? 
তিনি মুক্তকণ্টে বলিবেন, এক্রদ্মই মানবের জীবনের একমাত্র 
আদর্শ ।» 'সত্য'সত্যই এক মাত্র ব্রক্মই 'আমাদিগের জীবনের 

চরম আঁদর্শ। আমি ধাহার ইচ্ছায় স্থফ, যাহার জ্ঞানকৌশলে 

জীবিত, ধাহাঁর অনন্ত দূয়াতে অনন্ত জীবনের অধিকারী, এবং 

ধীহার পবিত্র আনন্দ-স্বূপে ক্ষণমাত্র অবগাহন করিলে 

আমার স্বর্গরাজ্য লাভ হয়, সেই শিব, শুদ্ধ, অদ্বৈত ও সচ্চিদ্বা- 

নন্দ প্রব্রহ্ম ভিন্ন আমার পক্ষে আর কি আরশ হইতে পারে ?* 

আমি আর কাহার অনুসরণ করব ? আর কাহার উপরে নির্ভর 

করিয়! হামার চিত্ত টিরকালের জন্য অভয় প্রাপ্ত ও অক্ষয় 

সম্পদ লাত করিয়। কৃতার্থ "হইবে ? হায়! যাহারা প্রমাদ- 
বশতঃ র়ক্তমাংদ ও অপুর্ণ জান বিশিষ্ট মনুষ্য বিশেধকে 
অথব! মনুষ্যরচিত গ্রন্থ বিশেষকে জীবনের আদর্শ বা নেতা 
বলিয়! প্রণিপাতি করে, তাহার। কি হতভাগ্য ।--তীহাদিগেরও 

অবস্থা কি শোচনীয়! ব্রহ্ষোপাসক পি “আর তাহার অফ্টাচ 
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রর পাড়া. ৪. সুজিত ফেই অনস্ত,, অধরাজিত ..ও বণ রা 

| পরমা ভিন্ন আর কাহারও অনুশ্মমন করিতে পারেন . 
 এ:কিন্তু সামান্য মনুষ্যের পক্ষে সেই অনন্ত: মন্ গঃমাসথার | 
নস করিতে যাঁওয়া সহজ .ব্যাপার..নহে। সহজ লহে: 

বলিতেছি কেন? যদি ইহা! স্বাভাবিক. না হইত, যদি বিস্তীর্ণ | 
(ভূমগ্ডল পরিভ্রমণ করিবার মানসে পদেগুজাত মৃগশিশুর প্রথম- 
পদ-ক্ষেপের মত ইহা মানুষের পক্ষে স্বভাবসিদ্ধ না হইত, 

তাহা হইলে এর কথা মুখে অর্দনিলেও গুরুতর স্সীী প্রকাশ 
পাইত। কোথায় সেই দেবাদিেব, পরব্রহ্ম, আর কোঁখাঁয় 
কীটসম কীট মনুষ্য! "মনুষ্য, তুমি, কিরূপে উহার্পম্চা্গমন 

করিবে ? ' কিন্তু ক্ষুদ্র ক্ষুত্র প্রন্নবসকল যেমন প্রকৃতি- 

বশতঃই মহাসমুদ্রের দিকে ধাবিত হয়, মানবাত্মা ফন কুশিক্ষ! 
ও কুঅভ্যাসের বশ না থাকে, তখন সেইব্নুপ* প্রকৃতি বশতঃই 
পরশ্রঙ্গের অন্ুগমন করে! মানবহৃদয়ে বিধাতার এই,.অআবি- 

নশ্বর হি কার্ধ্য করিতেছে। 

অনন্ত উন্নতিশীল মানবজীীন ক্রমে ক্রেমে তাহার অনস্ত 

আমের দিকে অগ্রসর হইতে থাঁকে। এই পথ একদিকে | 
যেমন সহজ, আর এক দিকে সেইরূপ ছুরূহ। নু্য-পরকৃতি | 

নিয়ত এই পখেরই অনুযাত্রী ; কিন্তু মানুষের স্বাধীন ইচ্ছ! : ডগ" 

দুর্বলতা ইহাঁকে ছুরূহ করিয়া ফেলে। এই পথের, যাত্রীদিগের ূ 

নমর্থাৎ নথার্ধীদিগের জুন্য অধ্যাত্ম রাজ্যে এবং জড় জগতে ও 
কতকগুলি উপদেশ ওণ্দৃষীন্ত বিদ্যমান রহিজাছে। বে সকল 
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চিন্তাশীল সাধক এই পথে আগ্ররর হন, তাহারাই এই 

সকল অধ্যাত্মতত্ব আবিষ্ধার করিতে, এবং এই সকল দুষ্টাস্ 

গ্রহণ করিতে "পারেন । 

এই পৃথিবী অসংখ্য জীবজন্ত দ্বারা পরিপূর্ণ হইয়া রহিয়াছে । 

সেই সকল জীবের প্রত্যেক শ্রেণীর প্রকৃতি ও কাধ্য প্রণালী 

পর্য্যবেক্ষণ করিলে, বড়ই বিচিত্রতা দেখিতে পাওয়া যায় । এই 

বিচিত্রতা একদিকে যেমন নিরভিশয় আনন্দ-জনক, অপর দিকে 

তেমনই স্বুল্য উপদেশ প্রদান করে। অধ্যাত্মভাবে চক্ষু 

অনুরপ্তিত হইলে দেখিতে পাই, যেন মানবাগ্মার শিক্ষার জন্যই 

বিধাতা উহ।দিগঞ্কে নিয়োজিত করিয়া রাখিয়াছেন। 

আমরা যদি কীট ও পতঙ্গ, এই উভয় জাতীয় প্রাণীর 

জীবনের কার্য্য-প্রণালী পর্যবেক্ষণ করি, স্থুল দৃষ্টিতে আমা” 

দিগের বোধ হয়, যেন কীটের! অত্যন্ত সংকীর্ণমনা, গণনা" 

রর ও সংসারাসক্ত। উহারা ভূতলে একটা গর্ভ খনন 

যা, অবস্থিতি করে, তাহাতেই ম্লমূত্র পরিত্যাগ করে, 

রা সম্ভানাদি উৎপাদন "করে, এবং অহোরাত্র আহারীয় 

গ্রহ করিয়া তাহা পূর্ণকরে,এবং প্রহরীর কার্যে নিযুক্ত থাকে 

উহাদিগের যেন স্কুত্তি নাই, আহারের-সংগ্রহ ভিন্ন কাধ্য নাই। 

বাস্তবিক উহাদিগের এরূপ অবস্থা নহে। আনন্দ-ম্বরূপ পর” 

্রান্ষের স্থ্টিয় মধ্যে জীব নিরানন্দে জীবন যাঁপন করিতেছে, 

ইহা কি সম্ভব? ক্রন্ধের স্গ্িতে ক্ষুদ্র কি বৃহৎ, প্রাণী মাত্রেরই 

হর্-বিধাদের পরিমাণ আছে। তবে আমরা যাহা বলিতেছি, 
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ত্বাহা,কল্পনা মাত্র! স্থুল দৃষ্টিতে '্যামরা উহাদিগের এইক্সপ 
অবস্থাই দেখিতে পাই। 

আবার পঙঙ্গ-জাতির প্রতি দৃষ্টিপাত কর, দেখিবে, উহারা 
যেন ঘোঁর বিলাসী, অস্থির-প্রাতিভ্ঞ ও আমোদে উন্মত্ত । উহ্থারা 

কোথায় উত্পন্ন হইয়াছে, তাহাই জানে না । উহাদিগের কোন 

শ্হির সন্থল্প নাই। প্রভাতে কি মধ্যাহ্কে সকল সময়েই, শ্রীক্ঘ 
কি বর্ধী সকল খউুতেই, উহার! যথেচ্ছ! উড়িয়া বেড়াইতেছে ; 

কোন প্রকার গণনা নাই, জীবের কোন দায়িত্ব বোধ নাই। 

প্রাতঃসুধ্র মৃদু 'কিরণে যখন তন্তরীক্ষ রমণীয় বেশ ধারণ 
করে, তখন উহারা বহির্গত হয়” ঝ্ার.অস্থির-প্রতিজ্ঞের সত 

একবার এখানে একবাঁর ওখানে, কখনও বা স্বখাভিলাষী 

বিলাসীর মত এক পুষ্প হইতে পুষ্পান্তরে পরিভ্রমণ করে। 
এই দেখিলে পতঙ্গ তোমার সম্মুখস্থ নির্্ল 'আকাশে ক্রীড়! 
করিতেছে, আবার পর মুহুর্তেই কোথায় চলিয়। গিয়াছে ! কিন্তু 

নিশ্চয় জানি$, পতঙ্গ কিছু লক্ষ্য করিয়া যায় নাই, সম্মুখে 
গুখদ যাহা পাইবে,,তাহাই আশ্রয় করিবে '? 

* সংসবরেও আমরা ছুই শ্রেণীর লোক দেখিতে পাঁই। 
উহার কতকগুলি কাট-প্রকৃতি, মার কতক গুলি পতঙ্গ-বৃত্তি। 

কতকগুলি লোঁক কাটদিগের , গর্ভতখননের মত বিবাহাদি 
করিয়া, সন্তান-সম্ততিতে পরিবৃত হইয়৷ একটা সংসার রচনা 
কৰুর, তথাপ্সেই অবস্থিতি করে, তত্তিন্ন,কিন্ছু জানে না, এবং 
কা তচ্িত্তাতেই নি থাকে । নমাজ অর্চংপাতে যাউফ, 
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তাহাতে ভাহাদিগোর ক্ষতিরৃদ্ধি নাই, তাহাদিগের পুত্রকস্তা,ভাল 
খ্বাকিলেই হইল; প্রতিবেশীর সর্বনাশ হউক,ক্ভি নাই, তাহা- 
দিশের ধনোপাক্নে ক্রটী না হইলেই হইল । কেনন] তাহারা 
কটগ্রকৃতি, কীটের মত সংকীনমনা, কী'টৈর মত গশনা-পরাযণ ! 
কার্থই তাহাদিগের অভীষ্ট দেরতা, এবং “আমি ও আমার” কথাই 
তাহাদিগের ইটমন্ত্র। হায়, আমাদিগের প্রতিবেশীদিগের মধ্যে 
কত হতভাগ্যই এইরূপে জীবন যাঁপন করিতেছে ! কুপবাসী 
ভেক যেঁখন বিস্তীর্ণ ভূমগুল পরিভ্রমণ € অনস্ত আকাশ 
পর্যবেক্ষণ করিবার কি আনন্দ, তাহা শ্বপ্েও জানে না, উদ্থা- 
দিগেরও অবস্থা'সেইবপ শোচনীয়! 

কতকগুলি লোক আবাঁর ঠিক পতঙ্গবৃত্তি-বিশিষ্ট । তাঁহার! 
পতক্কের মত অস্থির ; তাহাঁদিগের মনের দৃঢত। পাই, চরিত্রে বল 

মংই, তাহার আপনার হৃদয়কে আপনি শাসন করিতে জানে 

নাঃ" ঘাহ। অভিরুচি, তাহাই করে, যাহাতে তৃপ্তি জন্মিবে, 

তাহাই অন্বেষণ কবে। তাহাদিগের জীবনের ধেন কোন 
দ্বায়িত্ব মাই। তাহীরা কর্তব্যজ্ঞান অন্তর হইতে বিদায় দিয়া, 
কেবল 'ফোথায় সুখ কোথায় স্থখ' খলিয়া ইহার উ্নার পণ্চা- 
দাফন কনে । তাহারা গুকজনকে অপরিচিতবৎ অশ্রদ্ধা করে, 

শত্দিগের ম্যায় বয়ঃপ্রাণ্ড সম্তানদিগকে অবহেলা করে, 
দাম্পত্য প্রেমের প্বিভ্রতা! রক্ষা করিতে পায়ে না, সামাজিক 

ধাঝিতের মধ্যাদ। কি, তাহ! অনুভব করিতে পারে ন' । দিবারাতর 

যৌর়নে বার্ধকা কেষল ইক্দিয-সেবাঁয় আত্মসমর্পন করি 



জীবের আাশ।- ধা 
তাপস 

আপনাদিগকে আপদার্থ করিয়া ফেলে! বাহ! কিছু সৃষ্রবা, 
তাহারা! তাহাই অভিলাষ করে ; ধর্ম্মাধর্শ, গুরুচি ও কুকচির 
বিচার করে ন1? যাহা কিছু স্থুশ্রাব্য, তাহার দিকেই খারিত হয়, 

শ্লীলতা, অশ্লীলতা ব! পাত্রাপাত্র বিচার করিতে অবসর পাক 
ল।; যাহা কিছু স্থখদ বলিয়া কল্পনা করে, তাহাতেই আত্মসমর্পণ 
করে, এবং এইরূপে কল্পতরু-ভ্রমে বিষবৃক্ষ আলিহন করিয়া 

বিপদগ্রস্ত হয়! হায়, প্রতি মুহূর্তে কত হতভাগ্য মনুষ্যই 
এইবূপে নানা প্রকারে বিড়ন্বিত হইতেছে ! আমরা এই শ্রেণীর 
লোকদ্দিগকে পঙ্জবৃতি বলি। 

কীটপ্রকৃতি এবং পতঙ্গবুত্তি,* এই উনভয়ন্তিধ লোকই 

ব্রক্মোপাঁসকের নিকটে নিন্দনীয় * প্রন্গোপাসক বিহঙ্গ-জীবনে 
অনেক সৌন্দর্য্য দেখিতে পান; বিহঙ্গদিগকে অনুকরণ করিয়া 

ভিনি অনেক সময়ে উন্নত ও সখী হইতে "পারেন । বিহঙ্- 
জাতির কাধ্যকলাপ পর্যবেক্ষণ করিলে আমর! দেখিতে , শীই, 

উহান্রা যেমন কার্যশীল, তেমনই নিলি । * রজনী প্রদান 

হইবামাত্র, "বিহঙ্গ জাগ্রত হইয়া কুলায় পরিত্যাগ করে, 
একবার শাখায় বাঁসয়! মুজিতনেত্রে স্গ্রিকর্তার গুপ-গ্লীন করে, 
 তথপরে আছারান্বেষণে বহির্গত হয়ণ উদর পূর্ণ হইলে, আরার 
নিবিড় পল্লব তলে বসিয়া বিশ্রাম অথবা দঙ্গীত করে।, তর 
যখন পৃথিবীর ফোন সামগ্লীতে, বৃক্ষলতা, ফলফুলে তাহার তুষ্তি, 
না হয় তখন কচু বিহঙ্গ অনন্ত আকাশের বক্ষে সুন্তরণ করিতে 

"বকে, এবং অপার সহ লাভ করিয়!)' জদুস্ঠ দ্যান, হইতে 



৬: সধ্থয়াখ-গ্রুযঙ্গ। 

আনদ্দধরমি করতঃ মানুষের কর্ণে মধুবর্মশ করিয়া, মানুষের 
হদয়ে আশ! শু শাস্তির উদ্রেক করি! থাকে র খদি-বিহক্গতাব! 

বুঝিতে পাৰিডাঁম, তাহ! হইলে প্রাণের মিতৃত শ্থল হইতে গগনণ 
বিহ্বারী বিহঙ্গ কি বলে, বলিতে পারিতাম। কিন্তু এরূপ 

'বিহঙ্গরবে অনেক সময়ে অনস্ত পূর্ববস্মৃতি, অনন্ত আশার উদ্রেক 
হষট়া, চিত্তে ঘোর বিহ্বূলতা জস্িয়াছে। 

বিহঙ্গ ভাহার ভবিধাতের আহার সংগ্রহ করে ন! বলিয়া, 

কেহ মনে করিও না যে, উহটর কর্তব্য জ্ঞান ও পরিশামদৃষ্তি 
মাই। যখন ডিম্ব-প্রসবের সময় নিকটবর্তী হয়, তখন কে না 
দেখিয়াছে, বিহঙ্গ কত মতে -তৃণাদি আহরণ করিয়া কুলায় 

নিশ্মাণ করে ? ডিম্ব ক হুইলে, বিহজ্জ অনাহারে থাকিয়াও 
ডিন্দে তাপ দান করে। সন্তান প্রসৃত হইলেই, বিহজ বহু যত্তে 
তাছারি আহীরাদি পংগ্রহ করিয়! তাহাকে লালন পালন করিয়। 

থাকে । বিহঙ্গ কাধ্যশীল* কিন্তু কেবল “আমিও আমার" 

লইয়1৬ব্যন্ত নয়। কেবল আপনার উদরত্পূর্তি হইলে, অথব! 

সন্তানের লালন পালন হইলেই বিহঙ্গের কার্য্যের সমাপ্তি হয় 

ন1। বিশ্্-জাতির সমাজ-বন্ধন অতি চমণকাঁর। বিহঙ্গের। দলবনধ 
হই] বাস ক্ষরে, এবং বিপগুকালে একে অস্হোর সহায়ত! করিয়। 

. খাঁক্ষে॥ যখন কোন ছুধিনীত বালক বৃক্ষে আরোহণ করিয কুলায় 
হইতে শাবক অপহরণ করিতে যায়, শ্রথল ্মাশ্মপর বিস্মৃত হইয়। 

: আাঁলিনবাসী সমস্ত বিহঙ্গ তাহাকে আক্রমণ করে | খন কোন 

 বিহকহিপা্র বা হত হয়, তখনই 'তজ্জাতীয় বিহঙ্গেরা প্রি- 



ীবুর়ের তাহ ৯: 
র্ ড । গা ওহাব রাউজান 

(বিধানে সচে্ ছয়, অথরা আর্ত স্বরে কোলাহল করিয়া শোঁক 
শ্রকাশ করিয়া খাঁকে | এই কল ব্যাপার দেখিয়া অনেক সময়ে 
'আমাদিগের চক্ষু জলাভিবিভ্ত' হুইয়াডে, এবং আনেক সমক্ষে 
আমরা স্বার্থপর মনুষ্য-সমাঁজকে ধিক্কার করিয়াছি । 
হে ব্রহ্ষোপাপক, কীটের মত সাংসারিক হইও 'মা, অথবা 
পতঙ্গের মত বিলাসী হইও না কিন্তু বিহঙ্গের মত কার্য্শীল, 
কর্তবাপদ্বায়ণ অথচ নিলিপ্ত ও সখী হও 1 হায়, আসর খদ্ি 
প্রত্াষে গাত্রোথান করিয়া পরত্রন্মের স্মরণ, মনন € গুণগান 

করিয়া সাংসারিক কা্ধো নিযুক্ত হইতে পারিতাম, আমরা 
যদি পিতামাতা 'ও পুক্রকলত্রাদির সমুচিত শগুলীধা করিতে 

পারিতাম, এবং আমরা যদি কেবল তাহাঁতেই তৃপ্ত না থাকিয়া ' 
সমাজের হুখছুঃখে স্বখছ্ঃখ অনুভব করিতে পারিভাম, 

আমর! বদি সমুচিত পরিশ্রম করিয়া বিশ্রামন্ুখ লাভ করিতে 
পারিতাম, আর যখন বিষয়কার্ধ্য, ভাল না লাগিত, প্রা্ধিব 
(কিছুতেই তৃপ্তি না» হইত, আমরা যদি তখন অনস্তঃরাক্ট্ে 

উড়িয়া বাইয়া অদৃশ্য হইতে পারিতাম, এবং নব নব ভাবে 
রিমোহিত হইয়া স্ফুসতি ও নবজীবন পলাভ করতঃ আনন্দরধবনি 
: করিতে পারিতাম, এবং তাহার; প্রতিধ্বনিতে জগত পহিত্র 
। করিতে পারিতাম ! হায়, আমর! কি এইক্সপ করিতে খারিধ ? 
হে আঁত্মন্, নিরাশ হইও না; বখন ব্রন্ষোর উপাঁসক হইয়াছ, 
তখন নিশ্চষনই পারিবে 1, হে ব্রচ্মোপাসক 1 আশ্বস্ত হও, একদিন, 
খইকূপে তোমার জীবন ধন্য হুইবে। : | 



ই * প্ুমার্থ-প্দ্ষ 1 
| পপ পাপা 

ধাহার! তত্বদর্শী, সংসার ও অধ্যাত্মজগৎ পযঠালোচনা 
করিয়া খবঙ্ঠারা দিন্যজ্ঞান-সম্পন্প হইয়াছেন, তীহাদিগের আঅনে- 
ফেই মানব? জীরগের উদ্দেশ্ট ও আদশ” অতি হ্বন্দরদ্ধপে চিত্র 
করিয়াছেদ। আসেরিফার প্রসিদ্ধ কবি লংফেলো (17০78. 
811৩5) ওদীয় কোন কবিতার "ক স্থলে বলিয়ীছেন :-- 

৮৭000 গজ, 1701 €9 50005, 

বত ০7 11065 05507589200 082 ; 
1306 00 5০৮ 806 25 9801 €0-1210৬ 

15 500 মও 96৮ 02 00০05 ৮ 

"আমরা কেবল ছুঃবভোগ করিবার জন, অথবা নিরিবচ্ছিক্ন 

আমোদ গ্রমোদে ধিন যাপন করিবার জন্ত ষ্ট হই নাই) ইহার কোন-. 
টাই আমাদিগের নিয়তি নহে । কিন্তু আমর কেবল কাধ্য করিব, 
বং থাটিকা খাটিকা দিন দিন অধিকতর জ্ঞানসম্পক্প ও উন্নত 

হইতে থাকি 1” 
এই কবিতাঁটাতে সর্বাঙ্গীনরূপে না হইলেও, অতি প্র: 

রূপে সনুয্যবজীবনের লক্ষ্য নির্দেশ করিতেছে । সত্য সত্যই, 
আগর কেবল ছংখ বিড়ম্বনায় ঘিয়মাণ হইয়া থাকিতে আলি: 

নাই; পক্ষান্তরে কের্বল ভোগবিলাম ও আমোদ-প্রমোছে: 
ভাসিয়া বেড়াইব, ইহাও আমাদিগের জীবনের নিয়তি নহে 
রৌখানকাঁধলিক পুরাতন বাজকদিগের মত প্বক্রমাংসকে পীড়ন: 
খ্রি অথধ। চাববাঞ্ষ কিংবা! ইপিকিউ্লাদের 'শিষ্যদিগের মত 
'পাঁনাভোজন' ও আমোদ প্রমোদে মত্ত থাকিয়া, মানব জীবন: 
(নীর্থক ব! তাপ হইতে পারে না।' এই উতয় পরি স্ব. 



জীধনের আবরণ তি, 
০ 

ভাবিক, সুঁভয়াঃ আমঙ্গলের নিদান। বাহার! সংসারনীস্তোগ, ও 

শরীরিক হথখকে শয়তানের, পুজা মনে করিয়া, নিয়ত আত 
মিগ্রহে দিন যাপ্ন করে, তাহারা কি হতভাগ্য 1**যাহাদিগের 
'শ্রৃতি দৃষ্টিপাত করিলে শরীর কণ্টকিত হয় আজিও ভারতের 
ভিন্ন ভিন্ন তীর্থ্থান সমূহে সেন্ধপ লোকের সংখ্যা | নিতান্ত কাম 
নহে। উহ্ারা অস্বাভাবিক সাধন অবলম্বন করিয়া, অন্ন 
বিশেষকে চ্ছেদন বা প্রিয়পাত্রকে বিসর্জন করিয়া, শান্তিস্বরাপ 
ধর্নকেঘোরতর বুক্ষসের বেশ প্রদান করিতেছে, ধর্ন্বপ পরম: 
তৃত্তিকর পদার্থকে প্রকৃতি ও মনুষ্য স্বভাবের চিরশত্র ও : 

বিরোধ্টুরূপে প্রদ্শন করিয়া লেকের আতঙ্ক বৃদ্ধি করিতেছে? 

সেইরূপ মাবার দেখ, নগরে নগয়ে শিক্ষিত অশিক্ষিত . 
ফত লোক কেবল ভোগন্থখের জন্য লালায়িত হইয়া কৃত. 

পাপাচরশ করিতেছে |! উহ্থারা কেবল অর্থ, কেবল ইন্দ্রিয়-ুখ, 

কেবল অভিলাষ লইয়৷ অহরহ পামর দ্বভাবের পর্যকান্ঠী : 
প্রদর্শন করিতেছে * এই সকল লোকের অধশ্থা কি ধিক" 

তয় শোচনীয় নয়? নিত্রোখিষ্ত মৃগশিশুড যেমন আপনাকে , 

ব্যাধ-নিগড়ে আবদ্ধ দেখিয়া হতবুদ্ধি হয়, হায়! টৈতস্যলাপ্ত : 
হইলে, তেমনই এক দিন উহথারাও আপনাদিগকে ূর্ভেদ্য: 
পাপপাশে আরদ্ধ দেখিয়া “হা হতো বলিয়া রোদন ব্রি]. 

কবি কহিম্নাছেন, ফেধল কার্য করির, কেবল খাঁটির, ; 

বুহাই আমাদের জীবনের নিষ্নতি। কেহ ফলে করিও না যে,) 
কবল শাযীরিক্ষ পন্িশ্রমে সংসারের উন্নত করা, পরিজন; 



ঙ্ গয়ুমাথপ্রসূগ । 

প্রতিপালন রর, অথব! ছ্ুঃখীকে দান ও বিপন্পকে বিপছুদ্ধারাছি 
করা এই শকাধ্য করার” অর্থ! মানবন্থারয়দর্শী ' কবি- 
শ্রেষ্ঠ এক্ধপ একদেশদরশশীর মত কথ! কহিবেন কিপ্পাপে ? 

 ক্বাধ্য করার অর্থ লমগ্র মানব প্রকৃতিকে পরিচালিত করা 

 র্রক্ষোপানকের নিকটে একথা অধিক বিশদ করিয়া বলিধার 

চৈষ্ট! করার প্রয়োজন নাই । এই মাত্র বলিলেই হইথে যে, 
শরীর, মন ও হ্দয় এই তিনের যুগপৎ পরিচালনাই এই পকার্ধ্য 
করার” অর্থ । মহামারি-সময়ে যে চিকিৎসক অনাহারে ও অনি- 

ত্রাস নগরবাসীদিগের ঘরে ঘরে পরিভ্রমণ করিয়! ওষধ, পথ্য 

বিতরণ কেন, ন্তিনি যেমন কার্য কবেন ; সেইরূপ ষে দার্শ- 

নিক নিশীখ সময়ে একাকী নঞ্জজনে বসিয়া চিন্তা করেন, এবং 
আপনার চিস্তালব্ধ সত্য সকল জগতে প্রচার করিয়া পমাজে 

যুগান্তর উপশ্থিত করেন, তিনিও তত্রপ কাঁধ্য করেন; 
আবার যে ভগবন্তজ্জ সাধু, খ্যান বা প্রার্থনা করিতে হদিয়! 

ভক্তিবিগলিত হইয়। প্রেমাশ্ বর্ষণ করেন, আর আপ, 

নার জীবনের পুণ্যের প্রত্তাবক ও পারলৌকিক আশার 

সৌন্দর্য, দেখাইয়া মানব-সমাজকে মোহকোলাহল ৪ 
ভয়তাবনা! হইতে আশ্বস্ত করেন, তিনিও তন্রপ কাধ? 

করেন ১ এ সকলই কার্য, কেননা এ সকলই মানব- 

প্রকৃতির পরিচালনা । শক্তি ও অবস্থা বিশেষে নুযুনাধিক- 

পে আমাদিগ্টকেও এই সকল কার্য্যই,করিতে হইবে নটেশু এ 
দরিদ্র কর্মকার-পু যে কেবল অহোরার ' অগ্মিদাহে দগ্ধ হইয়া 
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লৌহু-পীড়নই করিবে, আর তুমি ধনী সন্তান, গৃহে কোমল 
শধ্যায় শয়ন করিয়া কাব্যালোচনা থা হাস্যালাপই করিবে, 

ঈশ্বরের এপ বিধি নহে। তোঁমার শরীর, মন ও হৃদয় আছে; 

উহারও শরীর, মন এবং হৃদয় আছে। উহার মস্তিক, উহ্থার 

হৃদয়ের বৃততিগুলিকে চিরনিদ্রায় অভিভূত রাখিয়া, শরীরের রক্ত 
জল করিয়া উহাকে সংসার হইতে বিদা্ম লইতে হইবে, আর 
তুমি কেবল বন্ধুবর্গ সমভিব্যাহীরে নআঁমোদ-প্রমোদে লিগ 

থাকিবে, অপরে) আসিয়া তোমার আলম্যরো গপ্রস্ত দেহ, 

তোমার অচল হান্তপদ মর্দন কুরিয়ু! দিয়া, তোমার অঙ্গে 

রক্-সর্চালন করিয়া দিবে, এবং" তোমাকে জীবন-পীথে সুখী 
রাখিবে, ইহা! ন্যায়বান পরমেশ্বরের 'বাবস্থার একান্তই বিরোধী । 

হে ব্রক্ষোপীদক,কাঁধ্য কর। শরীর, মন ও হৃদয় খাটাইয়া, 

তোমার সমগ্র স্বভারকে পরিচালিত করিয়া, দিন দিন উন্নত ও 

স্থখী হও । কধি কহিয়াছেন, হাহা হইলেই তুমি প্রতিদিন অধিক 

তর জ্ান-সম্পন্ন হুইধঘে; কেবল,জ্ঞান সম্পন্ন নয়, সুপ, শী, 
ক্ধানী ও প্রেমিক হইয়া তুমি ধন্য হইবে, পৃথিবীকে ধন্য কুরিবে। 
ন্ষদ্গীত-পুস্তকে একটা গীত আছে, তাহাতে মনুষ্য-ীবনের 
আদর্শ অতি স্তন্দররূপে চিত্রিত হইয়াছে 1 সেই গীতটা এই,-- 

"তর কি ছুঃখ বল সংসারে, 

যে জন সত্যকে আশ্রয় করে ; 

করে কাল পন, হয়ে হউ্মন্ঃ 

দেখে ঙ্ঈক্দপ অস্তরে বাহিরে ? 
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নিত্য উপাধনা, ইঞ্জিম্-দমন, 

পর-উপকার, বৈরাগা-সাধন, 

হইয়াছে যার, জীননের নাঁব, 
সেযায় আনায়াদে ভবপাবে। 

রঙ্গে সন্জীবিত থাকি সর্কাক্ষণ, 

প্রাণপণে করে কর্তব্য-পালন; 
অটল প্রত্ু-ভক্তি, নরল শান্ত-মতি, 

প্রেমান্্র হৃদয়ে দেখে সর্ব নরে।” 

এই, গীতে ব্রঙ্গোপাসকের কর্তব্য অতি পরিক্ষাররূপে 

নির্দেশ করা হষঈয়াছে ॥. সন্তা'সত্যই ষে ব্ক্তি সত্যকে আশ্রয় 
করে, ভ্রম ও কুসংস্কার- বশত £ কল্লিত দেবতার উপাসক না হয়, 

মনৃষ্ের ভাবুকত।-রচিত মনুষ্য-্বভাব-বিশিষ্ট ক্ষুত্র, ক্রোধন- 

স্বভাব অথবা প্রতিযোগিতা-পরায়ণ দেবতাকে আত্মোত্সর্গ 
করে, পুস্তকবর্ণিত অথবা! লোক-মুখে শ্রুত কোন মুত দেবতার 

শিষ্যৎহইয়া, আপনাকে জড় পদার্থ না কে যে ব্যক্তি আপনার 

আন্মাতে প্রকাশিত সত্যস্বরূপ অবিনশ্বর 'পরমেশ্বরকে পুজা 
করে, ততস্ঠিন্ন ভয় বা ভাবুকতীবশতঃ অথবা কোন লোকের বা 
সম্প্রদায়ের মুখ চাহিয়া অনুচিত অনুষ্ঠানে লিপ্ত না হয়, সেই 
ধন্য,সংসায়ে তাহার দুখ নাই। পৃথিবীতে বিবিধ প্রকারে 
'বিড়শ্বিত ও লাঞ্ছিত হইলেও, সে ব্যক্তি যথার্থ আত্ম-প্রসাদ 

সম্ভোগ করিয়া, নিয়ত স্কতিযুক্ত ও আপনার আনন্দ আনন্দিত 
থাকে। এ 
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বিনি ব্রন্ষে স্জীবিত থাকেন, তিনিই কেবল কর্তব্যপালন- 

জনিত সুখ ও উন্নতি লাভ করিতে পারেন। ব্রঙ্গের ছারা 
অনুপ্রাণিত না হইলে, কেবল বিধি-ব্যবস্থা করিয়া কর্তব্য 

সাধন করে, কাহার সাধ্য ? যখন প্রিয় বন্ধু ঘোরতর সংক্ঞা- 

মক রোগে আক্রান্ত হয়েন, তখন ভ্রাতৃভাবে অনুপ্রাণিত 

না হইলে, তাহার সহায় হইয়া কে, তাহার শুভ্দষা করিতে 
পারে? যখন দস্থ্য হস্তে পতিত সন্তী অথবা নির্দদোষী 
শিশুকে রক্ষা কবিতে হয়, তখন ঈশ্বরের প্রেমে জন্ুপ্রাণিত 

না হইলে, ঈশ্বীবের ভাবে ভাবুক না হইলে, অপবিত্রতা 

 দলন করিয়া, পবিত্রতার মধ্যাদা রক্ষা করিতেন প্রাণদানে 

উদ্যত হুইতে কে পাবে? যখর্ন পুর্ব পুরুষের উপার্জিত 
প্রচুর সম্পত্তি হইতে একটা সত্য কথার অনুরোধে বিচ্যুত হই 
বার উপক্রম হয়, ঈশ্বরের ভাবে ভাবুক ম! হইলে, সত্য ও 

ন্যায়ের পুজা কবিহ না শিখিন্ে, তখন কোন্ ব্যা্ত নে 

অবস্থায় মিথ্যা কথ না কহিযা পারে? বাস্তবিক উপরিশ্থ 

ক্ষণ্মচারার অনুজ্ঞাপত্র হারাইলে, সামান্য পদাতি যেমন হতাশ্বাস 

হইয়৷ পড়ে, ঈশ্বরানুপ্রাণনা ছিন্ন ক্ষুদ্র মন্ুষ্যেবও সেই দশা 
ঘটে। হে ধর্মমকর্মহান শিক্ষাভি ভিমানী বন্ধ! তুমি আত্মবলে 
সমাজে সুচরিত্র ও প্রতিষ্ঠা ভাজন থাকিয়া যাইতে পাক) মনে 

করিওনা। যখন গ্রলোভনের প্রবল তবঙ্গ দ্মালিয়। আঘাত 

কৃরিবে, তখুন তোমার কল্পিত বালির বাঁধ, ভাঙ্গিয়া যাইবে। 

খর করুন, তভোমাপে ই জতর্কিত অবস্থায় ঈপাড়তে নাহয়! 
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কিন্তু তুমি এখন হইতেই লাবধান হও, চরিত্র অক্ষয় ভিত্তির 
উপরে সংশ্থাপিত করিতে বত কর। প্রত্যুত যাহায় আতমান 
ও দৃপ্ত পরিত্যাগ করিয়া, শৃস্ত ও সরল হইয়া, পরমেগ্খরকে প্রভু 
মনে করিয়া, অটল ভক্তিভাবে কাধ্য করিতে পারে, তাহছারাই 

পারে মানুষের মত জীবন যাপন করিয়া যাইতে পারে। 

সঙ্গীত বলিতেছে, উপাসনা করিয়! ইন্দ্রিয় দমন করিতে 

হয়। বস্ততঃ উপাসনা ভিন্ন জিতেক্দ্রিয় থাকা যাঁয় না। 

যাহার! সাধন পদ্গে চলিয়াছেন, তাহারা সকলেই ইহা প্র্যক্ষ 

করিয়াছেন। সংসারে ভোগবিল।সের বস্তু এত অধিক, এবং 

নিত্য নুতন নূর্ঠন ভাবে এতই. আসিয়া মানুষের গৃহদ্বারে উপ- 
স্থিত হয়, আর ছুর্ববল মনুষ্যকে এত অসাবধান অবস্থারই সময়ে 

সময়ে অবশ্থিতি করিতে হয় যে, ইন্দ্রিয়গণের উচ্ছঙ্থলতায় 

মানুষের লাঞ্ছিত ও কলঙ্কিত হইবার পদে পদে সম্তাবনা রহি- 

যাছে। আমরা ব্রন্মোপাঁসক; আমরা যুক্তকণ্ে বলিব যে, গামর! 
দেখিয়াছি, যে সময়ে জীবনে উপাস*্র শিথিলতা! ঘটিয়াছে, 

তখনই চরিত্রে গোলযোগ ঘটিবার সম্ভাবনা হইয়াছে । কার্যত? 
কেহ কিছু অন্যায় না করিলেই যে স্ুচরিত্র রহিল, তাহা নহে; 
চরিত্রের বিকার অন্তরে ঘটে, অবস্থা ও সুযোগ উপস্থিত হই- 

লেই উহ! কাধ্যে পরিণত হয়, কুদ্মাণ্ডের অভ্যস্তর-ভাগ অদৃশ্য 

রূপেই নষ্ট হইয়া যায়; ভূতলে পড়িয়! তাঙ্গিরা গেলেই, লোকে 
তাহা দেখিতে পায় । সংক্রামক রোগগ্রস্ত স্থানে অবস্থিত 

করিয়া সুস্থ থাকিতে হইলে, যেমন প্রতিদিন কিঞ্চিও কিঞ্চিত, 



বনের আবশ | ৬৯ 

নিধারুক ওঁধধ খাইতে হয়, সেইরূপ ছুর্ববলতা ও পাঁপ ওলোভন- 
পূর্ণ জমসমাজে অবস্থিতি করিয়া, চরিত্র সমগ্ুঞ রাখিতে হইলেও, 

 গবছুপাসনা দ্বার! অন্তর পরিশুদ্ধ ও বলিষ্ঠ করিয়ালইতে হয় | 
কেধল ইহাই, নহে। কৰিত ভূমিখণ্ডে হৃশস্য জান্ময়া, 

সেই শস্যের মুল দ্বার! মৃত্তিক! সমাচ্ছন্ন হইলেই, যেমন আর 

তাহাতে সহজে জঙ্গল জন্মিতে পাঁরে না, ভগবছুপাঁসনা ছারা 
অন্তর-ক্ষেত্র সত ও সাধুভাব ছারা পুর্ণ করিতে পারিলে, 

সাধুতাব ক্রেমে অন্তুরে বদ্ধমূল ও বলিষ্ঠ হইয়া! উঠিলেই ক্রমে 
ইন্দ্রিযদিগেরও অত্যাচার তিরোহিত হইয়া যায়। সাধকের! 
বলিয়াছেন,--“সাধুভাক ছারা অস্কাধুভীব পরাজিত কর” এ 

কথার তাণুপর্য্য এ স্থলেও দেখিতে পাওয়া যায়। অন্যের 
অসাধুভাব বা অসগুকাঁধ্য যেমন নিজের সাঁধুভাব ও সতকাঁধ্য দ্বারা 

পরাস্ত করা যাঁয়, আপনার অন্তরেও সাধুভাব পোষণ করিয়া 

অসাধুভাব পরাজিত করিতে হয়। * এই পথ ভিন্ন বিশুদ্ধ-চরিত্রে 

থাকিবার আর উপধয় নাই। ওুঁষধধ ভক্ষণ, অঙ্গচ্ছেদনু অথবা 

জন্য কোন প্রকারের শারীরিক নিগ্রহে উহা হইবার নহে। 

সর্গীত আরও বলিতেছে, ধর্সাধন করিতে হইজ্ে' পরোপ-. 
কারে আত্মসমর্পণ কর! চাই। এই পরোপকার-সাধনই প্রকৃত 

বৈরাগ্য-সাধন | নচেৎ ্বপাক-ভক্ষণ, সংস্টর-ত্যাগ, অথবা নিলজ্জ 

নগ্নতা ইত্যাদি বৈরাগ্যসাধন নহে । বস্ততঃ অন্ুুরগেই, বৈরাগ্যের 
*উতপতি &ধখন সাধক ঈশ্বর-প্রেমে ও ভ্রাতৃভাবে* উদ্মত্ত হয়েন,, 
“বখন নরনারীর স্ব! করিতে তাহার অনুরাগ মে তখনই ভোগ” 



ও পরমার্থগ্রলঙ্গ | 

৷ বিলাস ও অপার আমোদ প্রমোঁদে তাহার উপেক্ষা ও বিরাগ 
জন্মে। তখন তীহার হৃদয় সমাজের জন্য কাতর হয়; £করূপে 
সমাজে ধর্ম & পুণ্য জয় লাভ করিবে, তজ্জন্য তাহার উৎকণ্ঠা 

,জন্মে। তখন আর তিনি ভাবের আৌতে ভামিয়া যাইতে, ইতর 
“আমোদ-প্রমোদে মত্ত হইতে, অথবা “আমিও আমার” এই নীচ 

ভাব লইয়া সংসারে কাটের মত হইয়া! থাকিতে পারেন না। 
ইহারই নাঁম নৈরাগ্য, বৈরাগ্য আর কিছুই নহে। অনুরাগ-সাধন 
হইলে বৈরাগ্যসাধন হয়। তাহাতেই সাধক বলিয়াছেন, 

"পুণ্যপুজেন যদি প্রেমধনম্ কোহপি লভেৎ 

- তগ্য-তুচ্ছম্ সকলম্।”+ 

ইহাই প্রকৃত সত্য'কথ; । শত শত সৎকার্ধ্যের অনুষ্ঠান 

করিয়াও যদি, একবার শ্বর্গীয় প্রেম মর্থাৎ ঈশ্বর-প্রীতি ও 

নরনারীর প্রতি ভ্রাতিভাব লাভ কর! যায়, সাহা হইলেই ভূতলে 
আর "সামান্য বিষয়ে সাধকের উপেক্ষা জন্মে। তুমি আমি 

সংসারে যেরূপ মধ্যে মধ্যে সময়ের শ্তে ভাসিয়া বেড়াই, 

(গৃহস্থখলালসায় লালায়িত হই, শত শত.লোক প্রতানয়ত যেরূপ 
ইতর জামোদ ও নীচ শ্বখের জন্য ধাবিত; 'মনুরাগী সাধক 

সেরূপ নহেন। যে কোন উন্নতি বা আনন্দে তিনি স্বয়ং উন্নত 

' ও সখী হইবেন, যাহণক্লে সমাজের সুখ বদ্ধিত হইবে, পাপ 

কুরুচি, অশান্তি ও অজ্ঞনি হইতে সমাজ উদ্ধার পাইবে, তাহার 

: দিকেই ভীহার চিন স্বতঃ ধাবিত হয়। চুম্বক ছারা বার্জিত 

 হুইন্া,এলৌহু যেম্ত চুম্বকের ধন্মাক্রীন্ত য়, ঈশ্বর-প্রেমে অনু" 
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রঞ্রিত, হইয়া তীহারও সেই দশাই হয়। ভক্তি ও প্রেমের 
পবিত্র প্রভাবে ধাঁছার চিত্ত দৈবভাবাঁপন্ন হইয়াছে, ঘিনি পশুধর্্দ 
পরিত্যাগ করিয়াছেন, তিনিই উন্নত লোকে অবশ্থিতি করিয়া 
পৃথিবীতে ভূমানন্দ লাভ করিতেছেন; তীহারই জীবন 
প্রকৃত আদর্শপথে পরিচালিত হইয়া! ধন্য ও সার্থক হইয়াছে । 

পপ ০৯০৯৩ ১8৯০ 
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ভারতে জালাল 
শপািপাস্রাপারিব রি পাস্পিশদ 

বর্তমান ও ভূত কালের “ইতিহাস পাঠ করিলে, প্রীয় 
সমস্ত দেশেই ত্রিবিধ পৌন্তলিকতা দেখিতৈ পাওয়া যায়। 
অসভ্য ব। বর্বধর পৌনভ্তলিকতা, (8০170101958) বৈদিক পৌন্ত- 
লিকতা ঝ প্রক্কৃতি-পুজ্া, চে/ ০ ০? ৮5) এবং পৌরাণিক 
পৌত্তলিকত! বা পুত্তল"পুজ1 (19০1927) 

প্রস্তর, বৃক্ষ ও সরীস্থপাদির পুজাঁকে আদিম, অসভা বা 

বর্ধ্ধর পৌত্বলিকত! বলে। প্রশান্ত ও দক্ষিণ মহাসমুদ্রস্থ দ্বীপ- 
বাসী অসভ্য লোক, আফিকার অনেক.-মসভ্য জাতি, এবং 
ভাব্বতের অধিকাংশ আদিম নিবাঁসির মধ্যে অদ্যাপি এই আদিম 

পৌত্তলিকতাঁই প্রচলিত রহিয়াছে । জনসমাজের শ্রাথমিক 
অবস্থায় এরূপ পৌন্তলিকতাই স্বাভাবিক! যে সময়ে মানুষ 
প্রায় পশুর অবস্থায় থাকে, নগ্রদেহে ফলমূল বা আম মাংস 

ভক্ষণ করিয়া! ভূগর্ডে বা তৃণকুটীরে জীবন ধারণ করে, তখন 
মানুষের অভিজ্ঞতা অতি সামান্যই থাকে, এবং 'চন্তাশক্তিও 
অপরিস্ফ,টই থাশটিযা যাঁয়। সে সময়ে মানুষ ভয়, বিদ্বেষ ও 
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পাশৰ ভালবাসার অতিরিক্ত 'ার কোন ভাবই প্রায় উপলব্ধি 

করিছ্ে পারে না। সুতরাং আপনার চারি দিকে জগতের ষে 

কল পদার্থ দেখিতে পার, মানুষ তাহ! লইয়াই"ত্বপ্ত থাঁকে। 

কিন্তু ধর্শ্মের ক্ষুধ!__ভক্তির অধাচিত ও অস্ফুট অনুশাসন 
প্রতি মানবাত্মায় নিহিভ ; তাই অসভ্য অবশ্থাষও মানব জড় 

পদার্থের মধ্যে যাহার কিছু বিশেষ গুণ ও শক্তি দেখিতে পায়, 

ভাহাতেই ঈশ্বরহ আরোপ করিয়া, তাহা রই পুজা করে। পুজা 

করে বলিলে ঠিক হয় না,-কীহাকেই ভয় করে, এবং সন্তুষ্ট 
রাখিতে ধত্ব করে” রর 

জন-সমাজের ভ্রানোন্নতির সঙ্গে সঙ্গে” ঈশ্বক্ব-জ্ঞান ও 

ঈশ্বরোপাসনার আদর্শ উন্নত হইস্টে থাকে । সুতরাং তখন জড় 

পদ্দার্থ সকলের পুজার স্থানে ক্রমে জড় প্রকৃতির পুজা আরস্ত 

হয়। ভিন্ন ভিক্স জড়ের পুজ! পরিত্যাগ করিয়া, মানুষ ভিন্ন ভিন্ন 

জড়ের উৎপাদক ও পরিচালক এর অধিষ্ঠাত্রী কল্পন! করিয়া, 
উহ্থারই পুঙ্জ! করিজে থাকে । তখন শীতল-সলিল! ত্োতম্বতী, 

তরঙ্গ-সঙ্কুল সমুদ্র এবং শস্যোতপাদক ম্ছু-বর্ষণকাঁরী মেখের 

স্বতন্ত্র পূজ। না হইয়া, জলের অধিষ্ঠাত্রী করণের কল্পনা হয়, 

এবং তাহারই পুজ! হইয়া থাকে । এইরূপ দাবাগ্সি, বাড়বাপ্সি 
ও বন্তাপ্নির স্বতন্ত্র পূজা! লুপ্ত হইয়া, এক অগ্নিরই পুজা প্রতিষ্ঠিত 
হইয়া থাকে । জনসমাজের সভ্যতার ক্রমের দে একাপ হও- 

যাই স্বাভাবিক । কেননা, ক্রমে জ্ঞানের বিকাশ হইলে, 

মানুষ ক্ষুপ্র ক্ষুদ্র বু* জড়কে জড়প্রকৃতি্ এক এক অঙ্গ 

৪ 



:. ৭8 পরমার্থ-শ্রসঙ্গ। 

' বলিয়া বুঝিতে পারে। জ্ঞানের অভাবে, পূর্বের ক্ষুত্র জড়কেই 
ঈশ্বর মনে করিত। জ্ঞান কথঞ্চিৎ উন্নত হইলে, তাঙ্ছা না 

করিয়া, জড্ডু প্রকৃতির এ অঙ্গ বিশেষের অধিষ্ঠাত্রী কল্পন! 
ক্ষিরিয়া থাকে। স্থুল জড় পরিত্যাগ করিয়া, এইটুক সৃত্ষত্তে 
গমন করিয়া থাকে । কেবল যে মানুষের জানের উন্নতিতেই 

এরূপ হয়, তাহা নহে। মানুষের হৃদয় অর্থা অন্তরের 
' ভাবও প্রশস্ত হইয়া পড়ে ; এইজন্য আর ক্ষুদ্র জড় অর্থাৎ ক্ষুত্্র 

ঈশ্বর লইয়াও মানুষ সন্তুষ্ট ঈথাকিতে পারে না। সেই 

সময়ে ঈশ্বরের আরাধন! ও প্রার্থনা প্রভৃতিও উন্নত এবং কিয়ৎ 

পরিমাণে 'আধ্নত্বিক হইয়া, থাকে ।' (১) প্রকৃতিপু্গার 

ইহাই কারণ। 

এই অবস্থার পরেই মানুষের একেশ্বরবাঁদী হুইবার--- 

প্রকৃত তন্বে উপস্থিত হইবার কথা । কেননা, জড় জগতের প্রতি 

বিভাগে, জড়-স্ষ্টির প্রতি জঙ্গে, এক এক অধিষ্ঠাত্রী দেবতার 

কল্পনার পর, মননের জ্ঞান আরও কিছুন্টন্নত হইলে, মানুষ 

আবশ্যই দেখিতে পাইবে ঘষে, ড় প্রকৃতির একই অধিষ্ঠাত্রী-_ 

জড় সৃষ্টির একই প্রাণ। কিন্তু জগতে এরূপ ঘটে নাই; মানুষ 

প্রকৃতির পুজ। পরিত্যাগ করিলেই বিশুদ্ধ একেশ্বরবাদে উপনীত 

হইতে পারে নাই। প্রকৃতি-পুজার পর সভ্যতার উন্নতির সঙ্গে 
সঙ্গে ঈশ্বরের জগত্ময় কর্তৃত্বের ভাব সকল লমাজমধ্যেই 

দেখিতে পাওয়! যায় বটে, কিন্তু আর এক আদ আসিয়! 
ক পপ অপসবপাকপ) সি তি শত পল আট ৮৮ 

(3) খগেদেও প্রার্থনা মকল এ কথা জুন্দর পরিচয় স্থল) 
পান পদ পকস্প পসরা 
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মানুষের ধরন্মোন্নতির পথে অন্তরায় হইয়া, এ ভাধের সমুচিত 
উন্নক্তি ও প্রচার হইতে দেয় নাই। মে আপদ পৌরাণিক 
পৌনত্তলিকতা । 

বৈদিক পৌত্তলিকত! হইতে যে পৌরাণিক পৌস্তলিকত। 
হীন, তাহাতে আর সন্দেহ নাই। কারণ পৌরাণিক পৌত্তলিক- 
তায় বু ঈশ্বর স্বীকৃত ভ্ইয়াছে, ঈশ্বরেরু মহান ভাবের অনেক 

খর্ববত| হইয়াছে, এবং ধর্ম জটিল হইয়াছে । সংক্ষেপে বলিতে 
গেলে, পৌরাণিক পৌন্তুলিকলয় ধর্দ্ের সরল সৌন্দর্য্যের ও 
মহন্ত্বের অনেক হাস হইয়াছে । , জন্সমীজের বয়োবৃদ্ধির সঙ্গে 

সঙ্গে উন্নতির স্থলে এদ্ধপ অবনতি কেন হইল" 

তান্যান্ত স্থানে পৌরাণিক পৌত্তলিকতার কেন স্থ্থি হইল, 
তাহার উত্তর দিতে পারি না। ভারতবর্ষে কেন হইল, তাহার 

কয়েকটী কারণ নির্দেশ করিতে পারি। পৌরাণিক পৌত্ব- 
লিকতার প্রধান কারণ নরপুজা। *২) মানুষ বহুকাল অচেতন 
জড়ের পুজা করিয়াপতৃপ্ত থাকিতে পারিল না। সৃক্ষ* কল্পনা” 
প্রিয় হইয়া, এবং. কেবল জ্ঞান. প্রকৃতির অধিষ্ঠাত্রী (দেবতাতে 
তৃপ্ত হইতে না পারিয়া, ভক্তির আবেগ সন্বরণ ধরিতে না 

পারিয়া, বিশেষ ক্ষমতাশালী মনুষ্যকে দেবাবতার বা দেবাংশ 
বলিয়! পুজা করিতে লাগিল। , সকল দেশেই এইরূপ দেবাংশ 
মনুষ্যদিগকে ইন্দ্র, বরুণ, যম ও সূর্য্য প্রভৃতির সঙ্গে সম্পর্কিত 

উচিত বললে জার হকচ 
'কঝ। হয়। রণ 
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করিয়া পৌরাণিক বর্ষের (15507085) স্হথি হইয়াছে । পুরাতন 
ছুই সত্যজাঁতি হিন্দু ও গ্রীকদদিগের প্রায় সমস্ত পুরাণের 
এইবূপে উত্ঠীতি। 

ভারতবর্ষে প্রকৃতি পুজা যেরূপ উৎকর্ষ লাভ করিয়াঁভিল, 
মীশ্র, প্রীশ বা অন্য কোন প্রাচীন সভ্য দেশে তেমন দেখিতে 

পাওয়া যায় না। সকল দেশেই আদিম বা বর্বর পৌত্তলিকতার 

পরেই একযোগে প্রন্কৃতি-পৃজা ও পুত্তলপৃজা দেখিতে পাওয়া 
স্বায়ু। 'আশর দেশে সভ্যভার সময়েও (লোকে কুস্তীর, 
পলা, আইদিদ নামক বাস্তরদেবতা ও র্ধ্য প্রভৃতির পুঁজ 
করিত! অদ্যাপি ভারতবর্ষে লোকে লর্প, গঙ্গা, তুলনী ও 
অসংখ্য পুভ্তলের পুজা করে" ভারতের বর্তমান পৌত্তলিক 
ব্রিবিধ পৌত্তলিকতারই মিশ্রণ শাত্র । যে ব্যক্তি শালগ্রাম ও 
সর্পের পুজা করে, সেই “জবা-কুস্থম সন্কাশং” বলিয়া সূর্যকে 
প্রণিপাত করিতেছে, আবার,সেই কালী ও কৃষ্ণ প্রভৃতি পৌরা- 
ণিক দ্েবতাদিগের মুর্তি গড়াইয়া পুজা "করিতেছে । ভারতে 
বর্তমানে পৌত্তলিকতার তিন ূর্তিই বিরাজিত । কিন্তু পুরাতন 
কালে গমন কর, এমন একদিন ছিল, বখন ভারতীয় আর্ধ্য- 
গণ একমাত্র প্রকৃতি-পু্ক" ছিলেন, বৃক্ষ, লতা বা প্রতিমাপুজা 

করিতেন না। সেই প্রকৃতি-পুজার মন্ত্র, প্রার্থনা ও অনুষ্ঠান 
গৃহীত হইয়া, জগতের আদি গ্রন্থ বেদের সৃতি হইয়াছে । 

বেদের পরে ভারতে এরূপ অবনতি কেন হইল”? বেদের, 

লিখিত 'প্রকৃতি-পৃন্বার লোপ হইয়া, ভারতীয় আর্ধ্যসমাজে কেশ' 



ভারতে পৌত্বলিক্ষতা। দু 
টিটি ডিরদচিস6চিহিারিনি রিটা রি ররা তে 
আবার জড় ও পুন্তল-পুজার শ্রাহুর্ভাব হইল 1 এ অতি হুর 

পুষ্প ।” এরূপ হইবার তিনটা কারণ আমরা শ্ির করি! (১) 

সাধারণ শিক্ষার অভাব, (২) জাতিভেদ এবং ৩) বৌদ্ধ ধর্পের 
সঙ্গে ত্রাঙ্গাপ্যধন্ম্মের প্রতিযোগিতা ৷ 

বেদ-বিহিত প্রকৃতিপুর্জী বছ দোষযুস্ত, কিন্ত্রী তথাপি 
ধন্মভাবের উচ্চতা ও সরলতা! হেতু *তগুকালে প্রশংসনীয় ॥ 
বেদের পর বেদীন্তে অর্থাৎ উপনিষদ্ের সময়ে ধন্মমত শু 

ধন্দমবিশ্বাস অনেক মার্জিত ও উক্ত হইয়াছিল অনেক স্থলে 

বিশুদ্ধ একেশ্বরবাদও স্বীকৃত্ত হইয়াছিল। “একমেবাদ্বিতীয়ম্” 
এই মহ্রাবাক্য তশুকালেই ভারতক্ষেত্রে উচ্চারিত হইয়া- 
ছিল। আবার কেন নিকৃষ্টতর ধপীস্তুলিকতার শ্ছষ্টি হইল ? 
ইহার প্রধান কারণ, সাধারণ শিক্ষার অভাব, ও জাতিভেদ । 

তারতবর্ষে জাতি-সাধারণ জ্ঞান ও বিশ্বাসে উন্নত হইয়াছিল না! । 

অজ্ঞান সমাজে উন্নত ধন্রমত স্থানশ্পায় নাঃ পাইলেও তাহার 

উচ্চতা রক্ষা হয় ন1।* ফিজি ছ্বুপের অধিবাসীর। সর্পের*পৃজক 
ছিল; স্বতরাং উপাহ্য দেবতাকে *খুব ভয় করাই তাহাদিগের 

ধর্মের প্রধান লক্ষণ ছিল। যখন এ স্থানে ্রীষটধর্শোর প্রথম 

প্রচার হয়ঃ তখন এ ছ্বীপবাসীরা ভজলালয়ে উপাসনা-কালে 
আর্তনাদ করিত ! গ্রীন্ঠীয় প্রচারকেরা অনুসন্ধান করিয়া জানিতে 

পারিলেন যে, উহারা উপাস্য দেবতার ভয়েই এ্রব্ূপ করিয়! 
খুঁকে। উ্লাা গ্রীষটধর্ট্র মত গ্রহণ করিয়াছিল বটে, কিন্তু 

ভী 

ন্ডানবশতঃ উহার উচ্চতা হৃদয়ঙ্গম, করিতে পরে নাই । ভারতে 
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অতি অল্প সংখ্যক লোক জ্ঞান ও ধর্ম্মের আলোঁচসা করিতেন, 
অপর সাধারগ লোক অজ্ঞানাগ্ধাকাবে আচ্ছন্ন ছিল। ছুতরাং 

সাধারণ লোক্ুসমাজ মুর্খ জড়োপাসকই থাকিল। 

যে অল্প সংখাক লোক জ্ঞান ও ধর্মের আলোচনা করিতেন, 

তীহারাও আপনাদিগের মত ও বিশ্বাসের উচ্চতা রক্ষা করিতে 

পারেন নাই । কারণ--জাতিভেদ। ব্রাহ্গণ্য ধর্মের অভ্যুদয়. 

কালে, ভারত-সমাজে প্রচারের ভাব কশ্মিন কাঁলেও ছিল না। 

ধদি প্রচাঁবের ভাব প্রবল থাকে, তাহা হইলে নিতাস্ত বর্বর 

সমাজেও মল্ল কতক লোক আপনাদিগের উচ্চ মত ও বিশ্বাস 

লইয়া অব্যাহত" থাকিতে পারে । কেননা, প্রচারের ভাব 

প্রবল থাকাতে, বাহিরের কুদৃষ্টান্ত ও মুর্খতায় তাহাদিগের তত 
অপচয় করিতে পারে না। বিশেষতঃ তাাদিগের উন্নত মত ও 

বিশ্বীন ক্রমে প্রচারিত হইয়া, জনসমাজে ব্যাপ্ত ও বদ্ধমূল হইয়া 
পড়ে। ভারত-সমাজের অর্দাঙ্গ ভ্্রীজাতি, এবং অবশিষ্ট দিগের 
নয় দর্নীমাংশ শুদ্রদিগের বেদ-বেদান্তেক্ক আলোচনায় প্রায় 
অধিকার ছিল না। ভুলেই করুন, আর দুরভিসন্ষিতেই করুন, 

সম।জের'পরিচালকেরা নিষ্ঠঠর জাতিভেদের সি কৃরিয়৷ কি 
করিলেন ?-না, সমাজের ষোড়শ ভাগের পঞ্চদশ ভাগ 

লোককে জ্ঞানধন্মের অনুশীলনে বঞ্চিত রাখিলেন। ষোল 

জনের মধ্যে একজন জ্ঞানধন্দ্নের আলোচনা করিতে পারিল। 

সেও আবার জাঁতিভেদের খাতিরে, আপনার ভাক্ত ম্যাদবা 
রক্ষা করিবার জন্, অপর সকলকে অন্ধকারে রাখিবার জন্য 
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নানা কেশব কুটিল পথ অবলম্বন করিল (ইরফল কিহই, | 
য়াছে % না, অবশেষে মাকড়সা আপনার জালে জড়িত হইয়া! পড়ি-. 
য়াছে ! এ দেখ, যে ব্রাহ্মণের পূরবব-পুরুষ “সত্যংসূশিবমদৈতংস 
বলিয়া ভগবানের আরাধন! করিয়াছে, সেই আজ ম্বৃত্তিকাঁ 
দ্বারা কুৎসিত মুর্তি গড়াইয়া, পশু-পুজায় পরিতৃপ্ত. হইতেছে ! 
তোমার কি সাধ্য, তাহাকে সহজে এ পতিত অবস্থা হইতে 

উদ্ধার কর ? 

ভারতের বর্তমান পৌত্তলিঝকতার অপর কারণ বেদ্বধর্স্মের 
সঙ্গে রাহ্মণ্যধর্ম্ো প্রতিযোগিতা । পূর্বেই বলিয়াছি যে, 

ভারতের বর্তমান পৌন্তলিকতা ক্রিবিধ' পৌত্তলিরতারই মিশ্রণ । 
উহাতে যেমন শালগ্রাম ও সর্পের পুজা আছে, তেমনই অগ্নি 

ও বরুণের পুজা আছে, আরার তেমনই কৃষ্ণ, কালী ও. 
অন্তান্য অসংখ্য পৌরাণিক দ্েবতারও পুজা আছে। সাঁধারণ 
শিক্ষার অভাবে ও জাতিভেদের *প্রভাবে, আধ্যগণ উচ্চতর 

প্রকৃতি পুজা হইতে সম্যক না হউক, অনেক দূর চ্যুত*হইয়া 
পৃড়িয়াছিলেন ; পুনরায় জড়োপাঁপনা কিয়১ পরিমাণে অবলম্বন 

করেয়াছিলেন। তারপর কল্পনা-প্রিয়তা ও নর-পুজায় পুরাণের 

ষে স্থ্টি আরম্ভ হইয়াছিল, বৌদ্ধ ধশ্র্নর অবসান-কালে, তাহার 

বিপুল বৃদ্ধি হুইয়া ভারতবর্ষকে “তেত্রিশ কোটি দেবতার” ক্লীড়া- 
ভূমি করিয়াছিল। হায়, যে ভারতের -লোকসংখ্যা-তখন. পঞ্চ 
কোটিও ছিল কিনা [সন্দেহের] বিষয়, [সেই ভারতে পুজা ও 

বেদ্যের ভিখারী দেবতা তেত্রিশ কোটি ! ভারতে অভাবনীয় 



৮৪ পরমখ-প্রগজ | 

গ্ররশাহূর্ভিক্ষ ঘটিল ! অনাহারে ভারতের আধ্যাত্িক উন্নতি হাহা- 
কার করিতে করিতে মরিয়া গেল ! 

বৌদ্ধপৃষঠন্্র অবসান-কালে ভারতে পুরাণের প্রাহূর্ভাব 
হইপ্লাছিল কেন ?--আ'র হইয়াছিল যে, তাহারইবা প্রমাণ কি ? 
কেন হইয়াছিল, তাহা বলিতেছি। বু শতাব্দী ব্রাহ্মণ্য 

ধন্দ্দ ভারতে একাধিপত্য করিয়া, ঘোরতর স্কেচ্ছাচার আরম্ত 

করিয়াছিল; অসার আড়ম্বর এবং অন্লীলতা প্রভৃতি নানা 

দোষ ধন্ানুষ্টানের স্থলবত্তী হইয়াছিল । ব্রাক্ষণ্য-ধর্ণ্মের 'অত্যা- 
চারে ও ব্রাক্ষণের একাধিপত্যে আধ্যাবর্ধ নিগাড়িত হইয়াই যেন 

আর্তনাদ করিতেছিল ! এতিহাসিকের জানেন, সেই আর্তনাদেই 

খোঁদ্ধ ধর্মের জম্মা। আসার আাড়ম্বর ও অনুষ্ঠান বিলোপ করিয়া, 
ধন্মকে জ্ঞানময় ও অধ্যাত্ম করা, এবং ত্রাহ্মণের নিরন্কুশ ক্ষমতা! 

বিনাশ করিয়া, সমাজে সাম্য স্থাপন করাই বৌদ্ধধশ্ের উদ্দেশ্য । 

এই উদ্দেশ্া বৌদ্ধধশ্্দ সাধন করিয়াছিল । কিন্তু সেই সাম্য ও 

সেই ধর্মজ্ঞান চিরস্থায়ী হইল না। স্কূস্ন বৎসর আধিপত্য 
করিয়া, বৌদ্ধ ধর্মের পতন হুইতে লাগিল । নিরবাচ্ছন্ন জ্ঞানের 
আলোচন্) করিয়া, ন্তক্তি ও অনুষ্ঠান হইতে ক্রমেই দুরবত্তী 

হইয়া, বৌদ্ধ ধর্মের প্ধর্মন্ব* লোপ পাইল, উহা নাস্তিকতাতে 
পরিণত হইল। নাস্তিকতা দুই চারি ব্যক্তির জীবন 

দুখমর় করিতে পারে বটে, কিন্তু লৌকসমাঁজে তিগ্িতে 
পারে না। কেননা, মানব সমজ--মানব হৃদয় মনের 
সমগ্রি,, ধশ্মবিশ্বাসে অনুপ্রাণিত। স্ৃতরাং বৌদ্ধ ধন্ট 



ভারতে পৌতপিকতা। ৮১. 
প্র এ ত 

টীকা াাাািীশীশীট। * 

লোকসমাজ, হইতে পলায়ন করিয়া, জঙ্গলে ও.  মঠে | 
আশ্রয়ণলইল 1 7 এ 

ব্রাহ্মণেকাও সযোগ পাইল। অপহরণকারী দুর্বল বা 

স্থানান্তরিত হইলে, হৃত সম্পত্তিকের সন্ভাঁনেরা যেমন হ্যোগ 
পায়, লাঞ্ছিত' ব্রাহ্মণেরাও তেমনই সুযোগ পাইল। তাহারা 
তাহাদিগের 'ধন্মমত ও প্রাধান্য প্রচার করিতে লাগিল। 

সেই প্রচারের উপায় পুরাণ-রচনা । কতকগুলি পুরাণের উপা- 
খ্যান তত ভাল নয়। কিন্তু অধিকাংশ পুরাণের উপাখ্যান অতি 

সুন্দর, উহাতে ঈনোহর কল্পনা! আছে। ভারতের সাধারণ 
সমাজ নীরস জ্ঞানালোচনা ও নবস্তিকতা হইন্তে রন্্ণ পাইয়া, 
আগ্রহের সহিত পৌরাণিক ধশ্দ *অবলম্বন করিতে লাগিল। 
ব্রাঙ্মণেরা শত কল্পনা যৌজন! করিয়া, জনসাধারণের সেই ধর্মের 
ক্ষুধা নিবৃত্ত করিতে লাগিল । জনসাধারণকে বিশেষতঃ নিম্ন শ্রেণীর 

লোককে, সমাজের অধিকাংশ লোক্ষ অর্থাৎ শুত্রদিগকে আয়ন্ত 

করিবার আর এক ক্ষৌশল ব্রাহ্ষুণগণ অবলম্বন করিল । চ্চাহারা 
শৃদ্রাদির পৃরব- -পুজিত অনেক অনা দেবতাঁকেও আধ্যধন্ে স্থান 

দিলি। এ্ইরূপেও অনেক দেবতা বর্তমান ভারতীয় পৌত্তলিক: 

তায়: স্থান পাইয়াছে। বেদোক্ত পক তি-পুজার সঙ্গে চড়ক- 

পুজা প্রভৃতির তুলনা করিলেই ইহা বিলক্ষণ বুঝা শ্বাইতে 
পারে । 

». বৌদ্ধু ধর্মের অবনতির' সময়ে যে ত্রাঙ্মণগণ থু পুরাণের 
শৃ্তি করিয়াছিল, তাহার অনেক প্রমাণ দেওয়া যাইতে"পারে। 

৬০ 



৮২ .  শর্মার্থ- প্রসঙ্গ । 

এ স্থলে একটার উল্লেখ করিলেই যথেষ্ট হইবে। ব্রাহ্মণ 
রচিত পুরাণে লিখিত, আছে যে, এক সময়ে দৈত্যর্গণ বড় 

ক্ষমতাশালী ৯১ অত্যাচারী হইয়া উঠিল ; উহার! বেদবিহিত ধর্ম্ম- 

কর্মে বাধা দিতে লাগিল। প্রতিকারের জন্য সকল দেবতা 
বিষুুর নিকটে উপস্থিত হইলে, ভগবান বিষণ মায়ামোহ-্ূপে 
পৃথিবীতে অবতীর্ণ হইলেন। সেই মায়ামোহই বুদ্ধ। মায়ামোহ 
অর্থাৎ বুদ্ধরূপে বিষু দৈত্যদিগের মধ্যে অজ্ঞান ও কুশিক্ষা 
প্রচার করিতে লাগিলেন ; "হাতেই ক্রমে তাহার 1 নির্মূল 

হইল। কি আশ্চর্য্য কৌশল! পুরাণলেখক ব্রাহ্মণ দেখিল 
যে, মহাপুরুষ বুদ্ধের প্রচারিত মহান সত্য সকলের বিরুদ্ধে 

একটী কথাও সে কহিতে পারে, তেমন শক্তি তাহাঁর নাই। 
অভ এব বুদ্ধকে অস্বীকার ব। আক্রমণ না করিয়া, সে কুটিল 
কৌশল অবলম্বন করিল। বুদ্ধ ঘ্ারাই তৎপ্রচারিত মতকে ভ্রান্ত 
প্রমাণ করাইল। অপার নুদ্ধিকৌশল! কিন্তু এই 'কৌশল 
ন্করিকে গিয়। স্বকীয় উপাস্য দ্রেবাক্ষে ঘোর প্রবঞ্চক 
করিতেও কুষ্ঠিত হইল না! ত্রাঙ্মণ্যধর্ম্মের জয় হওয়া চাই। 
বুদ্ধির বিলক্ষণ পরিচয় বটে, হৃদয়ের হানতাঁরও একশেষ পরি- 

চয় হইল |! | 
এতক্ষণ ভারতের বর্তমান পৌভ্তলিকতার উৎপত্তির বিষয় 

বলিলাম। পৌন্তলিকতাঁর ভ্রান্ততা ও শপকারিতা অনেকেই 
শ্ুল 'ভাবে ন্বাকার করেন, বিশ্লেষরূপে ভাবিয়া" দেখেন না । 
এখন তাহারই আলোচনা করিব । 



ভারতে পৌত্তলিকত্তা! ৮৩ 
রে 

পৌন্রলিকতার ভ্রান্তুতা বিষয়ে অগ্রে কয়েকটা কথ বলি- 

তেছি* (১) ঈশ্বর অনস্ত। যাহাকে ঈশ্বর মনে করা বায়, 
তাহাকে কোনরূপেই সীমাবিশিষ্ট মনে করিক্তে পারা যায় 

না। অনন্ত ঈশ্খর ক্র আয়তনে আবদ্ধ হইবেন কিরূপে ? 

তাহ! হইলে ঈশ্বর সর্বব্যাপী হইলেন কৈ ? | 
(২) ঈশ্বর ইচ্ছাময়, ইচ্ছাশক্তি দ্বারা তিনি জগহ-কাঁধ্য 

নির্বাহ করেন। কোন বিশেষ কাঁষ্যের জন্য যদি তাহাকে 

শরীর ধারণ করিতে হয়, তবে, তাহার ইচ্ছাশক্তি খর্দন হইয়া 

ঘ।য়ু। 

(ত) পরমেশ্বরের আকার ক্ুল্পনা করলেই, তাহাকে জড়" 

শরারবিশিন্ট মনে করিতে ভয় ছ্জড় পদার্থ মাত্রেরই কতক- 

গুলি গণ আছে ; জড়গ্ুণ-বিহীন জড় ভাবিতেও পারা যায় না। 

স্থতরাঁং আকারের সঙ্গে সঙ্গে ঈশ্বরকে জড়গুণ-বিশিষ্ট বা জড় 

স্বভাবের অদ্নীন মনে না করিয়া পার।,যায় না । ইহাতে উপাসকের 

মনে ঈশ্বরের ভাব খর্ন ও হান হইয়া পড়ে । আকার (দওয়!.. 

দুরে থাকুক,যাহারা নিরাকারবান্দী, তাহারাও ঈশ্বরে মানুষী 
ভাব আরোপ করিয়া, অনেক সময়ে ধর্দরকে হীন্ম করিয়! 

ফেলে । শ্বীষ্টানদিগের পুরাতন *ধর্ম্মপুস্তক পাঠ করিলে, 

নিরাকাঁর ঈশ্বরকেও যেন রক্তবর্ণ চক্ষুবিশিষ্ট ক্রোধোন্মত্ত 

মানুষের মত দেখিতে পাওয়া যায়! ঈশ্বরে এইরূপে মামুষী- 
ভাব- আরোপ করাকে ইংরাজীতে ( 80000 যাহাত। ) 

বলে | এটা বর্ড গুরুতর আপদ । যদি 'মৃহিষাদগের ঈশ্বর-জ্ঞান 



৮৪. গরমার্-্রদ। ৰ 

থাকিত, তাহ হইলে এ আপনে পড়িয়া, তাহারাও ঈশ্বরকে নর্থ 

শৃঙ্গ এবং পুচ্ছবিশিষ্ট মনে করিত, সন্দেহ নাই! ঈশ্বরকে 
মানুষের আক্কীর দিতে যাইয়া ভরতের উপাস্য বিষু? নিক্রালু, কৃষ, 
চরিত্রহীন, এবং শিব নেশাখোর হুইয়! পড়িয়াছে! পৌনস্তলিক- 

তাঁর বিড়ম্বনার সীমা নাই ; সচ্চিদানন্দ পরমেশ্বরের পুজার জন্য 
কদলি, তগু,ল এবং ছাগ-শোণিতেরও প্রয়োজন হইয়াছে ! 
কিন্তু প্রকৃত তত্ব বলিতেছেনঃ__ 

| দমন তোমার এই ভ্রম গেলন! ? 
কাঁলী কেমন তুমি তাই জানলেন1 | 

জগতকে সজালেন যিনি, ' দিয়ে কত' রত সোঁণা, 

তুমি কোন্ লাজে সাজাখে তারে, দিয়ে ছাই ডাকের গহনা ? 
ত্রহ্ধাণ্ড বে মায়ের ছেলে, তার কি আছে “পর* ভাবন! ? 

ভুমি তারে তুষ্ট করতে চাঁওরে হত্য। করে ছাগল-ছান! 11” 

(৪) পুভ্তল নিম্াণ করিয়া ঈশ্বরের প্রকৃত পূজাই ইইতে 
পারে,না। উপাসক মাত্রকেই এক দিকে ঈশ্বরকে জগতবর্থা, 

এবং অপর দ্রিকে প্রাণস্য প্রাণ বলিতে হয়। এরূপ বিশ্বাস ভিন্ন 
প্রকৃত উপাসনা কিরূপে হইবে ? বাহিরের পুত্তল *প্রাণস্য- 
প্রাণ” কিরূপে হইবে ? যদি ঈশ্বর বাহিরের পুত্তল হইয়াও 

ইচ্ছা-ক্তিতে আমার অন্তরে প্রবেশ করিতে পারেন, কিন্থা 
যদি পুন্তলরূপে আমার গুহে থাকিয়াও, সমস্ত জগৎ ধারণ 

করিয়া থাকেন, তবে তো তিনি ,এ ক্ষুত্র হস্তপদ ' দ্বারা 1 কিছুই 
করিতেছেন না, 'নিরাকার শক্তিম্বরূপ হইয়াই কার্ধ্য করিতে- 
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ছেন। ফলত্রঃ ঈশ্বরকে আকার-বিশিষ্ট মনে করাই আমাদিগের 
নিকটে অসম্ভব হইয়! পড়িয়াছে! প্রকৃত সাধক বলেন-__ 

পবিশ্বেশ্বর ছে, নও তুমি কেবল কাশীবানী ; 
আমি যেদিকে ফিরাই আধি, সেই হয় আমার বারাণসি |” 

(৫) ঈশ্বর ইন্দ্রিয় গ্রাহা হইতে পারেন না; এরূপ কল্পনাই 

অসম্ভব । জ্ঞান তীহাকে পাইবার পথ পারা করে, প্রেম 

তাহাকে নিকটবর্তী করে, বিশ্বাসে তীঙ্গাকে দেখা বায়, এবং 

বিষেকে তাহার আদেশ শুনিতে ,পাঁওয়া ষাঁয়। ভগবান অতী- 

ক্দরিয় ; তৃণ, কা, মৃত্তিকা ব বা প্রস্তরে তাহার আকৃতি নিশ্ীণ 

করিয়া, তাহাতে মানুষীধর্ষ্ম আরোপ করা, এম্মের ঘোরতর 

ব্যভিচার বই কিছুই নহে। উপন্ষণ্ড বলিতেছে,__ 

ন চক্ষুষ! গৃহাতে নাপি বাঁচা নান্তৈর্েবৈস্তপন। কর্ণ! বা 

জ্ঞান প্রনাদেন বিশুদ্ধ সত্ব স্ততত্তব তং পশ্যতে নিষফষলং ধ্যায়মানঃ | 

“তিনি চক্ষুর গ্রাহা নহেন ; ঝুক্য বা অপরাপর ইন্জ্িয়েরও 

গ্রাহা নহেন ; কঠোর তপস্থা বা যজ্জাদি কর্ম দ্বারাও ত্বহাকে 

পাওয়া যায়” না। জ্ঞান-প্রসার্দে শুদ্ধচিত্ত ব্যক্তি ধ্যানযুক্ত 
হয়া নির্বয়ব ত্রহ্মকে উপলব্ধি করেন 1” 

হায়, ধে দেশে এসকল ধাক্য উচ্চারিত হইয়াছিল, 

লোকের এরূপ তত্বজ্ঞান লাভি হইয়াছিল, সে দেশে কি 
অধোগতি ! মাটির পুজা করিতে করিতে সে দেশের লোকের 
হৃদয় মন “মাটি” হইয়। গিয়াছে ! 

এ দেশের পুস্তল-পৃজকদিগের অনেকেরই মুখে, একটা 
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কথা শুনিতে পাওয়া যায়।, ঠাহারা বলেন,_নিরাকার আন্ত 

ঈশ্বরই সত্য, কিন্তু র্ার্থীরা প্রথমতঃ তাহাকে ধারণ! ফরিতে । 

পারে না; এ জন্যই তাহার রূপ-কল্পনার আবশ্যকতা । শান্ত্রেও 

লিখিত আছে, «“সাধকানাং,হিতার্থে চ ব্রহ্মণে। রূপকল্পনা ।? 

এই কথাতে কিছু সার আছে কি না, দেখা যাঁউক। এই 

শীন্র-বাক্যের কোন সার নাই, উহা! কেবল পৌন্তলিকতার 

পোষণ-জন্যই রচিত হইয়াছে। ঈশ্বরের বূপ-কল্পনার প্রয়োজন 

কি? পরিদৃশ্যমান অনন্ত স্যগ্রিতেই ঈশ্মর বিরাজিত। এই 

বিশ্বে এশীভাব উদ্দীপক অনন্ত রূপও আছে । তবে দশ হস্ত, 

পঞ্চ মুণ্ড, বা তিন চক্ষু বিশিষ্ট অস্বাভাবিক মুর্তি গড়িয়া, তাহাতে 

«প্রাণ-প্রতিষ্ঠা” করা কেন % জগনুপ্রাণ ঈশ্বরের আবার প্রাণ 

প্রতি । কি মূর্খতা | ঈশ্বরের কি আবার রূপ কল্পনার প্রয়োজন 

আছে ? এ শোন ঈশ্বরের প্রকৃত উপীসক কি বলিতেছেন, 

পগগনের থালে ববি-চন্দ্রধীপক জলে, 

তাঁরকামগুলে চমকে মতি; 

ধৃপ মলয়ানিল পবন চামর করে, 

সকল বনরাজি ফুলন্ত জ্যোতিরে 1৮ (১) 

| অনন্ত মহান ঈশ্বরের আবার মাটির মুর্তি! প্রকৃত উপা- 

সক বলিতেছেন । '“গগন রূপ থাঁলে চর সূর্য দীপ এবং তারকা 

দ্ধপ অসংখ্য রত্ব জ্বলিতেছে, মলয়-পবন ধূপের সুগন্ধ বিস্তার 

ও চামর ব্যজন করিতেছে | স্মন্ত বনরাঁজি পুঙ্পিত, হইয়া 
পা পিসীর শিপািশীপি দিপা 

পপি পিপিপপিএহপশা পিপি পিপি 

(৮ শিখ্দিগের দি গ্রস্থ হইতে অনুব
াদিত। . : রা 
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তাহার আরতি করিতেছে ।” যদি জড় জগতে ঈশ্বরকে দেখিতে 

চাও, বে এই রূপে দেখ। ঈশ্বরের ক্র ডে হইতে পারে 

না, ঈশ্বরের ঘূর্ভির প্রয়োজন নাই। তিনি জড় এ্রুকৃতির প্রাণ, 
গর প্রাণস্ত পাণ, তাহার জভ্ভা সর্বত্র ধা | তাই 

ঈশ্বরের উপাঁসক এক স্থানে বলিতেছেন, 

“এ জগতের মাঝে, যেখানে যা সাজে, 

তাই দিয়ে তুমি সাজায়ে রেখেছ ) 

বিবিধ বরণে বিভূষিত করে, 

তছুপর্েঁ*্তিৰ নামটা লিখেছ । 

পত্র পুষ্প ফুলে দেখি যে সব রেখা, , 

রেখ] নয়, তোমার দঘ়্াল আ্াঁমটা লেখা; 

সুন্দর নামে নামক্কিত পাখীর পাখা, 

“্রযমানন্দ” নাম নয়নে লিখেছ 1৮ 

অন্যাত্র বলিতেছেন, 

আমার হৃদর-কাঁনন-ভূমি, 
ঈ৯কত যে সাজালে তুমি» 

পুণোর শ্ন্দ্রমা হয়ে ( তাতে ) হতেছ উদয়; 

। € আবার ) খন পাপবি কার, 

পড়ে মোহ-অন্ধকরে,, 
সংসার-সাগর-মাঝে, গ্রুণ কাদে হাহাকারে, 

(তথন) আশার আলোক হয়ে দাও হে অভয় |” 

কিস জগ, কি অধ্যাত্ম জগৎ», সর্বত্রই ব্রচ্ষের অস্তিত্ব 

& কারের পরিচয় দেদীপ্যমান রহিযাছে।. ।' অতএব তাহার 
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'বূপ-কল্পনার প্রয়োজন নাই । ব্রহ্ষের রূপ-কল্পনায়. সাধকের | 

“হিত” না হইয়া অহিত হয়। "উহাতে নিরাকার অনন্ত ঈশ্বরের 
উপাসনা-শিল্্রর ব্যাঘাত হয়। কেননা, যেব্যক্তি দীর্ঘ কাল 

অন্ধকারে থাক। সাধন করে, পরে আলোতে বাসকরা 

তাহার পক্ষে অসহনীয় হইয়া! উঠে। যখন ঈশ্বর কি, তাহ! 
একেবারেই বুঝিতে না, তখন যে বৃঞ্ষলতা, মৃত্তিক! বা প্রস্তরের 
পুজা করিতে, তাহা মার্জনীয় ছিল। যদি বুঝিয়া থাক, ঈশ্বর নিরা- 

কার, নিরাকারের সাধনই আরস্ত কর। যদি বল, নিরাকার- 

সাঁধন বড় দুরূহ । তুমি দুরূহ মনে করিলেই কি হইবে ? জলে না! 

নাঁমিয়া সাতার 'শিথিবে কি রূপে ? মাঁটি খাইয়া ক্ষুধা-বুদ্ধি বা 
দেহ-পুষ্টি করিতে কেহ পাসে কি? 

পৌত্তলিকদিগের কেহ কেহ আর একটী কথা বলিয়া 
থাকেন। তীহাঁর। বলেন, পত্রক্গ নিশুণ; জড় জগতের সঙ্গে 

ন! মিশিলে, অর্থাৎ প্রকৃতি পুরুষের মিলন না হইলে, 
আমরা'ব্রন্মকে ধারণা করিতে পরি না+ 'নিগুণ ব্রহ্ম সগুণ 
হওয়া চাই। ব্রহ্ম সগুণ হইলেই “ঈশ্বর” বা ন হইয়া 
থাকেন।৮ 

এই কথাটা শুনিতে নিতান্ত স্থূল বলিয়া বোধ হয় না, কিন্তু 

বাস্তবিরু-তাহাই। “নি্ডণ৮ কোন পদার্থই হইতে পারে ন]। 

গুণবিহীন পদার্থ আকাশ-কুন্ম-বশু কল্পনা মাত্র। . ঘোঁটক- 
ডিম্বের মত কোন প্রকৃত কথাই কেবল গুণধিহীন পদার্থ 

 হুইতে পারে । নচেৎ প্রক্কৃত জড়পদার্থ বা চিশুপদার্থ, যাহাই 
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জি, না, তাহার.কোন না,কোন"গুণ থাকিবেই। ব্রহ্ম আমা- 
দিগের মত সত্ব) রজঃ বা. তমঃ গুণের, অধীন নহেন 1৮ কোন জড়- 

গুণ না থাকিলেও, চেতন! বা ইচ্ছা! প্রভৃতি গুণও, যাহার নাই, 

এমন পদার্থ আমর]. ধারণাই করিতে পারি না। অতএব “নিপুণ 

ত্রহ্ম” কথাটা ্রান্তি মীত্র। : 

আর যদি ব্রহ্ম নিন হইলেন, তবে স্ব বা জড়ের 
সঙ্গে তাহার মিলন হইবে কিরধাপে ? মিলনবূপ কার্য্যে ইচ্ছা 

ও শক্তি, এ উভগ্নেরই প্রয়োজন। জড় ত অন্ধই, ব্রল্গও যদি 

নিগুণ হইলেন, তবে জড়ের সঙ্গে ব্রহ্মের স্টিলন কে করিয়া 

দেয় £ বদি ব্রচ্মই মিলন করেন, ভবে ত মিলনের পূর্বেও তিনি 
ইচ্ছ। ও শক্তি-বিশিষ্ট ছিলেন; তিনি নিগু হইলেন না। 
আর যদি বল, অপর কেহ উভয়ের মিলন করিয়া! দেয়, তাহ 

হইলে, যে এঁূপ মিলন করিয়া দেয়, সে জড় কি চিৎ পদার্থ? 

যদি চিৎ পদার্থ হয়, এতবে তোমার প্রকৃতি ও পুরুব না মুনিয়া, 

আমি সর্বব-রিচালক সেই চিৎ্, পদার্থকেই ঈশ্বর বলিয়! 
পুজা করিব। আঁমার পুজ। নিরাকারেরই হইবে, ্বাকারের 
হইবে না) 

বর্তমান সময়ে এ দেশের 'পৌত্ুলিক্দিগকে তিনি শ্রেনীতে 
বিভক্ত কর। যাইতে পারে । (১) যাহারা পুত্তল পুজায় প্রস্কৃত- 
ব্ূপে রিশ্বাসীঞ। (২) যাহারা বিশ্বাসী নহে, আচ ব্যরুসায়ের জন্থা, 

বর লোঁকাচাঁরের ঘশবর্তী হইয়া! পুস্তল পু্া করে। ৩) যাহারা 
.পুস্তল পুজা করে না, কিন্ত আমোদ-প্রমোঁদের জন্য, বা! পদমধ্যাদা- 

ছি 



.. ঈ৭ রা পরী 
২ 

৫ টি 
5 

| রক্ষার জন্য নে অনুষ্ঠানে যোগদান করিয়া এব, পৌত্ত 

_'লিকতার ুলকারিতায় উদাসীন থাকিয়া, প্রকারান্তরে পুতুল" 
পার প্রশ্রয় দেয় । ঠা 

দ্বিতীয় ও তৃতীয় শ্রেণীর পেকে আমর! 
চর্বি অপরাধে অপরাধী মনে 'করি। * তাহাদিগের প্রথম 

অপরাধ এই যে, তাহারা নিজ নিজ আত্মাকে আধ্যাত্মিক 
উন্নতিতে হীন রাখিয়া অধোগতি প্রাপ্ত করিতেছে ৃ 

তাহাদিগের দ্বিতীয় অপরাধ এই খে তাহারা দেশের 

নৈতিক, সামাজিক ও রাজনৈতিক অবনতি দীর্ঘকাল স্থায়ী করি- 
তেছে। ধর্োন্নতি ভিন্ন কোন সমীজেই এ সকল দুরবস্থা বিদৃ- 

রীত হয় না । দৈহিক বল, লোক-বল, অর্থবল বা! বিজ্ঞান-বল, এ 

সকলই নিকৃষ্ট বল; সামাজিকদিগের হাদয়-মনের বলই শ্রেষ্ঠ 
বল, এবং সকল বলের মস্তুকে অবস্থিতি করে। ইহার প্রত্যক্ষ 
প্রমাণ ভারতের প্রাচীন ব্রাহ্মণগণ। লোকবল, অন্ত্রবল বা 
অর্থবল-বিহীন হইয়াও, এক. সময় '্টাহারা সঘাজে সর্বময় 

কর্তৃত্ব করিয়াছেন ধন্দ্্মত শ্রেষ্ঠ এবং ধর্ম বিশ্বাস দৃঢ় ন! 
হইলে, মানুষের. অন্তরে সৈই বল সঞ্চিত হয় না। পৃথিবীতে 

ধখনই ধে সকল লোঁক উন্নত হইয়াছে, বা অন্যের উপরে 

কর্তৃহ করিয়াছে, তাহাদিগেরই ধর্দ্-বিশ্বাস দু ও ধর্মমত 
" & সপ 

উন্নত ছিল। বর্ররদিগের উপরে ভারত-বিজয়ী আধ্যদিগের, 

নর-বলিদাতাদিগের উপরে বৌদ্ধেদিগের, ধর্মহীন" বৌদ্ধ 
নাম্তিকদিগের উপরে পুনরার ত্রাঙ্মণদিগের, নিকৃষ্ট পুত্তলপুজক- 



ভাতে পৌন্তশিকতা . | ৯১ 

দিনের উপরে মুসলমানদিগের, বিলাসী | 
শিখ কদুর্গের আধিপত্য, ইহার. 'শ্রামাণ |. বিদেশে, আর, শত 

শত প্রমাণ আছে ১. থে সকলের উল্লেখের প্রয়োজন নাই ).. 

তাহাদিগের তৃতীয় অপরাধ এই বে, তাহারা মাজে বিষম 

বৈষম্য - ঘটায়: রাখে.।. পৌরাণিক পৌনস্তলিকত! প্রতিষ্ঠিত 

থাকিলেই, পু্জক বা পুরোহিত নামক এক শ্রেণীর লোক থাকা! 

আবশ্যক । কেননা, ঈশ্বরকে বহু রূপে কল্পনা করিয়া, বহুবিধ 

পুজার বিধি নির্দেশ করিলে, প্রতি ব্যক্তির পক্ষে ত্রপ ধর 

পালন অসন্তব ; ঢুতত্রিশ কোটি দুরে থাকুক, তেত্রিশ দেবতার 

এরূপ পুজা করাও প্রতি ব্যক্তির প্রক্ষে অসম্ভব । সুতরাং 

কতকশুলি লোককে ধর্ম্ম-ব্যবসায়ী করিয়া, অসত্য জীবন যাঁপন 

করিতে, অপর লোক-সাঁধারণকে ধর্ম্মতন্বে অনভিজ্ঞ, এবং পুজক 

দিগের নিকটে হীন করিয়া রাখিতে হয়। অনর্থক সমাজ- 

মধ্যে বৈষম্যের স্থগ্তিকরিয়৷ উভয় পক্ষেরই গুরুতর ক্ষতি 

করিতে হয় । 

তাহাত্রিগের চতুর্থ অপরাধ এই যে, পৌন্তলিকত। প্রতিষ্ঠিত 

রাখিয়া, তাহারা স্মাজের অনেক পরিশ্রম ও অর্থ অন্বর্থক নষ্ট 

হইতে দেয় । সজনে, নির্জনে, দিবসে, নিশীথে যখন ইচছা, জীব 

হৃদয়স্থ দেবতাকে স্মরণ, মনন-ও.ধ্যান করিয়া ধর্ঘ্দপথে অগ্রীসর . 

হইতে পারে.। সে. স্থলে অনংখ্য দেবতা কল্পনা করিয়ী, এবং 

অসংখ্যরূপে পুজার ব্যবস্থা করিয়া কত অনাবশ্টযক উপকরণেরই 

ধহতি হইয়াছে কর্ণপটহ-ভেদকারী দ্ধাপ্র নিরীহ ছাগ-শিশু- 



৯২ পরমার্থ-প্রগঙগা। 
পপ আরা 

সংহারী খড়গ হইঁচত আরস্ত করিয়া, কুণ্ড, কোষ ও পাঁঠার্জরী' 
পর্যন্ত কত দ্রব্যে সমাজের,.কত অর্থ ও কত পরিশ্রাষেরই অনর্থক 
প্রয়োজন হইয়াছে । সমাজের সুখ, সুবিধা বা অধ্যাত্ম মলের 
জন্য, এ সকল-আযোজনের কোনই প্রয়োজন মাই । বঙ্গ, ধিহার ও. 

উড়িষ্যার লোক-সংখ্যা সাত কোটি, ইহার মধ্যে হিন্দু প্রায় পাঁচ 
কোটি হইবে । ষদি শরশুকালে এই পাঁচ কোটি লোকের প্রতি 

সহত্র ব্যক্তির মধো এক. খানি হুর্গাপ্রতিম! প্রস্তুত হয়, এবং বদি 

প্রত্যেক প্রতিমাঁয় গড়ে কুড়ি টাকা করিয়া খরচ হয়, তবে দেখ, 

প্রতি বর্ষে পঞ্চাশ হাজার প্রতিমা নিশ্মিত হইতেছে, এবং দশ 

লক্ষ টাকা জলে যাইতেছে। প্রতিম! নিশ্্াণে যত ব্যয় হয়, পৌস্ত- 
লিক পুজার অপরাপর কাধ্যে ভাহার দ্বিং১৭ ব্যয় হয়। স্ৃতরাং 

দুর্গোৎসব রূপ পৌন্তলিকতাঁয় বৎসরে ত্রিশ লক্ষ টাকা মাটি 

করিতেছে । এক ছুর্গোৎদবে বত, সন্বগুসরে অপর সমস্ত পৌনত্ত- 

লিক অনুষ্ঠঠনে যদি তাভার দ্বিগুণও ব্যয় হয়, তবে প্রতিবর্ষে 

দব্ধিদ্র দেশের প্রায় এক কোটি টাকা, আর কত পরিশ্রমই 

এইরূদে অনর্থক নম্ট হইতেছে ! 



অবতার, প্রেরিত এবং মহাপুরুষ । 
পদ্প্ি্জি তব পরান” 

নবধন্্-সংশ্থাপন, পাষগু-দলন করিয়া ধর্মের মহিমা 

প্রনিিত-করণ গ্রুভৃতি কর্মাছারা' পৃথিবীর পাপভার নিমৌচন 
কবিবাঁর জন্য, পরমেশ্বর সময়ে সময়ে*শরীরী হইয়া মর্ত্যলে।কে 

অবতীর্ণ হইয়া থাঁকেন, অবতাঁরবাঁদের ইহাই অর্থ। তাহাঁতেই 
ভগবদগীতাতে উক্ত হইয়াছে " 

“পথিত্রাণায়চ সাধুনাং বিলাঁশায়চ' ছুস্কৃতাং 

ধর্ম-সংস্কাপনায়চ সম্ভবামি যুগে যুগে ৮ 

এই শ্লোকেব ভুতপর্্য এই যে, ভগবান বলিতেছেন,__ 
সাধুদিগেরঞ্পবিত্রাণের জন্য, পাপার্দগের বিনাশের জন্, আঁর ধর্ম 

সপস্থাপনের জন্য আমি যুগে যুগে (প্থিবীতে) জন্ম গ্রহণ কবির! থাকি | 

ূ গীতার এই উক্তি, এবং এইরূপ অবতারবাদ কতদূর সতাঃ 

আমর! তাহারই আলোচনা করিব। “অবতরণ” শব্দের অর্থ 
উন্নত স্থান বা উন্নত লোক হইতে নিশ্নভূমি বা নিন 
লোকে নামিয়া আশা । যদি কৈলাস-কন্দরে, চন্দ্র-মগুলে বা 

$সীর জগত্তের *পরপারে উদ্ধে, অতি উদ্ধাদেশে এমন, কোন 
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. হা থাকিত, রা পরমেশ্র নি্ুগ কক্ষে, বা হে 
'পরিবেন্তিত- হইয়া রাজদরবাৰে: বসিয়া আছেন, মনে করিতে 

পারিতাম, তাহাহইলেই মনে করিতে পারিতাঁম, কোন এক বা 
একদিক সমাঁয় তিনি মত্যখাঁমে মান্বদমাজে; অবতীর্ণ, হইয়া- 
ছেন, বা নাশিয়া আগিয়াছেন? কিন্ত পরমেশ্বর ব পরমাত্ম! কে % 

বিনি শক্তির শক্তি, প্রাণের.. প্রাণ, ,জীবনের..জীবন ; জগ 
যাহাতে নিমজ্জিত, জগতের প্রত্যেক পরমাণুতে যিনি পূর্ণরূপে 
বিরাজিত ; ষাহার ক্ষণমাত্র বিচ্ছেদে বিশ্ব ধ্বংস হুইয়! যায় ; 

ঘে'শক্তিকে ধবির! “যা দেবী সর্ববভূতেষু শব্িদ্রূপেণ সংস্থিতা” 
বলিয়া প্রণিপাঁত করিয়াছেন, তিনিইত পরমাত্মা বা পরমেশ্বর ? 

তবে তিনি কোথায় আছেন, আর কোথায় নাই ? আর 'কোথা 
হইতে কোথাই বা অবতীর্ণ হইবেন ? তাহার পক্ষে “অবতরণ” 
ধারণার বহিভূতি। 

যদি. বল “পরমেশ্বর 'শরীরীরূপে প্রকাশ হওয়াতে, 

তাহাকেই অবতার বলি।” ইহাও ধারণার বহিভূ্তি | কিরূপে, 

তাহা বালতেছি। পরমাত্ম!' সকল বিষল্মেই পুর্ণ, তাহার সস্তা, 
তাহার জ্ঞান যেমন পূর্ণ, উহার প্রকাশণ্ড তেমনই পূর্ণ। 
কথাটা একটুক জটিল, বিশেষ মনোযোগ ভিন্ন হৃদয়জগম. হইবে 
মা। পরমাত্ম! যেমন পুর্ণরূপে আছেন, যেমন পুর্ণজ্ঞানে কার্য্য 
করিতেছেন, তেননই পুর্ণরূপে' প্রকাশিত আছেন। পরমাত্মা 
ফে. ভাবে আছেন, আরও কিঞ্চিৎ .অধিকরূপে না থাকিলে 

বি না.চলে, তাহা” হইলে তিনি পুর্ণ রূপে নাই সেইরূপ 
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পরমীস্রা যেরূপ জ্্বানকৌশলে, জগণ্ড পালন করিতেছেন, 
আরও কিছু অভিনব প্রক্কারের জ্কান-কৌশল ন! হইলে হদি 
না চলে, তাহা হইলে তিনি পূর্ণ জ্ঞান-ন্বরূপ'নহেন। সেইরূপ 
পরমাত্া যেরূপে জগতের নিকটে প্রকাশিত, যদি মধ্যে মধ্যে 

তাহার অন্যথাচরণ রুরিয়া প্রকাশিত না হইলে না চলে, তাহা 
হইলে তিনি পুর্ণরূপে প্রকাশিত নহেন। পরমেশ্বর পূর্ণরূপে 
অবস্থিত নহেন, অথবা পুর্ণজ্ঞানময়রূপে কার্য করিতেছেন না, 
ইহাও যেরূপ খ্বারণার বহিভূত, পরমেশ্বর জগতে পুণক্ধিপে 
প্রকাশিত নহেন, প্রকাশিত হইবার জন্য রূপান্তর গ্রহণ করিয়া 

থাকেন, এ কথাও সেইকপ ধারণ্যুর বহিভূতি। 
ভগবান পুণর্ূপেই জগতে প্রকাশিত আছেন । জগত 

জ্ঞানে ও প্রেমে ক্রমে উন্নত হইলেই, ভগবানকে উজ্জ্বলতর- 
রূপে দেখিতে পাইবে ; তগ্বাঁনকে রূপান্তরে প্রকাশিত হইতে 
হইবে না। সুধ্য নিত্যুই আকাশে সমুদিত রহিয়াছে। গৃহ হইতে 
বহির্গত হও পৃথিবীর গতির স্তে 'আপনার অবস্থিতি-স্থান পরি- 
বর্তিত কর, সুষেধর দিকে দৃষ্টি নিক্ষেপ কর, দুরবীক্ষ যন্ত্র বা 
অন্য কোন খন্ত্র দ্বারা দেখ, সূর্ধ্যহ্ক দেখিতে পাইবে; ক্রমেই 
সৃযেণর প্রকৃতি, দূরত্ব ও তোমার সঙ্গে সূর্য্যের সম্পর্কে পরি- 
জ্কাত হইয়া, সুখী ও উপকৃত “হইতে পারিবে তুমিই অগ্রসর 
হইয়া সূর্যাুক দেখিবে ; উজ্ভ্বলতররূপে প্রকাশিত হইবার জন্য, 

$বা জগতকীর্ধ্য নির্বাহ করিবার জন্য, সূর্যকে লিশীখ সময়ে 
তোমার গৃহাঙ্গনে খদ্যোৎবেশে উপস্থিত হইতে হুইবে ন|। 



৯৬ পরমার্থ প্রসঙ্গ । 
পারত 

পরমাত্মার অবতরণ বা অভিনব প্রকাশই কেবল ধারণার 

বহিভূতি নহে) এরূপ অবত্তরণ বা প্রকাঁশের উদ্দেশ্য এবং 
আবশ্যকতাঁও আমরা ধারণা করিতে পারি না। একটা বুভৎ 

কার্ধয, অত্যাশ্চঘ্ণ, অতি অদ্ভুত, অসাধারণ কাঁধ? করিবার জন্যই 
কি অবতারের আয্মোজন ? একজন ছুর্দীস্ত দৈত্যকে বিনাশ 
করা, একজন মহাপাপীর পরিত্রাগ করা, একটা পর্বত 

অঙ্গুলির অগ্রভাগে ঘৃণিত করা, বা একট! নুতন মত প্রচার 
করা, ইহাই কি সেই অসাধারণ কার্য? যাহার অঙ্গুলির 

উপরে সমস্ত বিশ প্রতিনিয়ত বিঘুগ্িতি হইতেছে, যাহার 
ইচ্ছাতে জগতের উৎপাদিক! শক্তি প্রতিদিন অনস্তকোটি 
জীবের ক্ষুন্নিবৃত্তি করিতেছে, যাহার কৌশলে জরায়ুতে 
জীবের সঞ্চীর হইলেই, মাতৃস্তন্যে অস্থৃত সর্চিত হইতে থাকে, 
যিনি পর্ববতকে সমুদ্র করিতেছেন, সমুত্রকে পর্বত করিতে- 
ছেন, যিনি আত্মার আশ্রয় ও চির সহচর থাকিয়া, তোমার মত 

সাধু ব্যক্তিকে নিয়ত সতকার্ষে উদ্বুদ্ধ, এ্রবং আমার মত পাপী 
ব্যক্তিকে কুকার্ধে নিবৃত্ত করিতেছেন, জগতে এমন কি কায 

হইতে পারে, যাহার সংশাধন-জন্য তাহার মুর্তি-পরিগ্রহ 
ব। ব্বপান্তরে প্রকাশিত হওয়ার প্রয়েজন ? তুমি আমি 

খাহাকে অসাধারণ ও অতি অদ্ভুত কাষয মনে করি, তাহার 
নিকটে বে তাহাই অতি সামান্য ও অকিপ্চিৎকর। হিমালয়ের 
সুলোৎপাটন, ঝ৷ প্রশ্শীস্ত মহাসাগরু-বিশোবধণ ভোমার আমার 
নিকটে অত্যন্ত কাধ্য সন্দেহ নাই, কিন্তু ত1হার নিকটে উহা 



কারতি, প্রেরিত এবং মহাপুরটা। ৯৭ 

দর লং নিক্ষেপ ব! গোষ্পদের জল-শোষণ বই অধিক কিছুই 
নহে । *নেপোঁলিয়ানের বীরন্ক বা'শাক্যসিংহের বৈরাগা, তোমার 
আমার নিকটে শত্যাশ্চষ? সন্দেহ নাই, কিন্ত অহাই তাহার 
নিকটে শিশুর ফপ্ধিও ধরা, বা বালকের কুপখ্যে অরুচি অপেক্ষা 
অধিক কিছুই নহে। পরমেশ্বরের স্ব্নীপ ও শক্তিমন্তাাতে 

তোমার অনভিচ্তাই, তীহার বূপান্তর ব। ভাবাস্তর কল্পনা 
করিবার হেতু । জগতের কোন কর্্মই ধে তীহ্ছার নিক্ষটে 

দুন্ধহ নে, এব* সমগ্র জগত-কাঁধ্যই ঘে তিনি নির্বিবিকার "থাকিয়া 

ইচ্ছামাত্রেই স্ুনিদধাহ করিতে পারেন, এ কথা ভাল করিয়। 
বুঝিতে,ও বিশ্বাস করিতে পার ল, আর অসহিঞ্ুঃ হইয়া নিজের 

অভিলাধামুষায়ী পুণ্যের পুরক্কার ধাঁ পাপের দণ্ড বিধান করিতে 

ইচ্ছা কর বলিয়াই, পরমেশ্বরের অবতার কল্পনা করিতে তোমার 

এত ইচ্ছ। হয়। 

অনেকের এক্ধপ ধারণা আছে ধে, বিধাতার সাধারণ 

বিধিতে জগ্ৎকার্ধ্য পর্রচালিত হইতেছে বটে, কিন্তু মানক-জাতি 
বখন কর্ম্মদোষৈ ধর্মহীন বা ছুরাচীর হইয়া পড়ে, তখ্নই সেই 
অবস্থার প্রতিকারের জন্য, ভগবানের বিশেষ বিধানের প্রয়োজন 

হয়; ঈশ্বরের অবতারও সেই ধিশৈষ লিধাঁনেরই ফল। এই 
বিশেষ বিধান বা প্রতিকার-বাদের প্রতিবাদ দৃঢ়তার সহিত করা 
আবশ্যক । অনন্ত ঈশ্বরের অনন্ত জ্ঞান-প্রসৃত বিধি বা ব্যবস্থার 

মধ্যে কোনট্রুচক ইতর আর কোনটাকে বিশেষ বলিয়া নির্দেশ 
কাঁরতে যাওয়া, তর বি মানুষের পক্ষে ভষানক স্পদ্ধাধ কথা, 

১২ 
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চা 

সন্দেহ নাই । এক বিন্দু শিশির-পাতের সঙ্গে বিশাল ব্রঙ্গাণ্ু- 
কাধ্যের কি গুরুতর সম্বন্ধ থাকিতে পারে, তাহা কি'আমরা 
নানি ? কোন্ সাহসে বিধাতার ব্যবস্থার মূল্য বা শ্রেণী নির্দেশ 
করিতে খাইব ? একটী পুরাতন বৃক্ষপত্ত্রেক প্মলন) ও একটা 
মহা-বঞ্কাবাত-এরবাহ ষে' একই সাধারণ বিধির ফল, তাহা 
বুঝিতে না পারিয়াই, মানুষ এরূপ অগুভতার পরিচয় দিয়া থাকে । 
একজন , লোকের পাপম্পৃহা, আর একট| জাতির নৈতিক 
'অধোগতি যে একই পদার্থ, এবং ব্যক্তিগত চরিত্রের বিশোধন, 
আর জাতীয় সাধুতার উদ্নতি-সাঁধন যে একই' কাধ্য, তাহা যে 

বুবিতে না পির, পেই ব্যক্তিই জাতীয় উদ্বান-পতন, বা 

ক্ষমতাশালী ব্যক্তির অভয় বা তিরোধানকে ভগবানের 

বিশেষ বিধান মনে করিয়। থাকে । 

পুরণগ্ঞান পরমেশ্বরের রাজ্যে তীহাকে সময়ে সময়ে বিশেষ 
বিশেষ ব্যবস্থ। করিয়। কোন বিষয়ের “প্রতিকার” করিতে হও 

না। জল্গজ্ঞান মনুষ্য জীবন-পথে চলিতে ৮লিতে, নিজের বুদ্ধির 

দোষে বা পরের পরামর্শে, এমন স্থান বা এমন অবস্থায় উপস্থিত 

হইতে পারে যে, তখন তাহাকে অজ্ঞীত"পুর্বব বা অসাধারণ 

উপায় অধলম্থন করিয়া, তাহার প্রতিকার করিতে হয়। মামু- 

ষের ধাহা না! কৰিলে চলে না, পরমেশ্বরকেও কি তাহাই 

ফ্রিতে হয় ? প্রমেশ্বরের ব্যবস্থা পুরণ জ্ঞান-গ্রসৃত, সেই ব্যব- 

স্থার মনন্ত ফাধ্য ও ফল তিনি প্রারস্তেই পরিজ্ঞীও | উপায়ের 

সঙ্গে যে অপায় আছে, গতির সঙ্গে যে বিচ্যুতি আছে, উন্নতির 



অবতার, প্রেরিভ এরং মহাপুরুষ কই 

সঙ্গে যে বিকৃতি! আছে, তাহা তিনি, পর্ণরূপেই, জানেন। হুতুরাং 

দান রজাতির বিষয়ে ব্যবসথী, করিবার যুময়ে,, পতন এবং তাহার 

প্রতি কারের উপায়ও তিনি এক লে স্থাপন, নিয় রাখিয়া 

লতি 

আছে, মানবের ৰা নাস: পুজ্জনরত তেই: রতিকার 

মানব ্রক্ৃতিহেই, তিনি নিহিত করিয়া রাখিয়াছ্েন। । "অতিরিক্ত 

আহার কৰিতে করিতে, আপনা হইতেই যেমন আহারে অরুচি 

জন্মে, সেইরূপ নৈতিক দুর্গতির, পথে চলিতে চলিতে, মানব 

প্রকৃতির স্বাভাবিক,  ধর্ণ্দ-বশতং এই জনসমাজ-মধ্যে পতিক্ষিয়া 

শারস্ত হয় ॥ সেই. শ্রতিক্রিরার ফুলে, 'সমাজ-মধ্যে ধর্ম সংস্করক 

বা সমাক্ সংস্কারক উত্থিত হয় খ্ইকেন। তাঁদুশ লেকের উদ্ধা- 

নের জ্য, সাধারণ নিয়মের অতিরিক্ত কিছুই করিবার প্রয়োজন 

হয় না। সাধারণ মানুষ মাতৃগর্ভে জন্ম গ্রহণ করে, আর ভাদৃশ 

লোকের! লিংহের মুখে প্রসৃত হনু না সাধারণ (লোকে চ্গু 

দ্বারা দর্শন ও কণ্চচদ্বারা শ্রবণ করে, আর ভ্বাদৃশ লোকের! 

চক্ষু দ্বারা আঘ্রাণ বা নাসিক বার শ্রবণ করেন না.। পরিমান 

বাতীত, প্রকৃতিতে তাহারা সাধারণ লোক অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ 
নহেন | অত্যধিক সাহস অত্যধিক ধৈরাগ। অথবা অত্যধিক ভদ্তি 

প্রস্তুতি সদ্গুণ, থাকাতে, অল্ব্ধি লোকেরা তাহাদিগকে, জন 

সাধারণ হইতে. ভিন্নরূপ মনৈ করিয়া থাকে ।, প্রতিক্রিয়ার 

লক্ষপই এইযে, আনেক, দিনের অভ্যাস বা গতি বিকাদ্ধে উহ 

ইত্ববল শত্তিশালী হয না হইলে প্রাতিক্রিয়া কাঁধ্যকরী হইতে 
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পারে না। মানব্দমাজ কোন বিষয়ে অধংপাতে চলিলে, তাহার 
প্রতিকারের জন্য, সমাজ-মধ্যে এমম শর্জিশালী ব্যক্তিরা জন্ম" 
 শ্রীহণ করেন, ২াহাদিগের চরিত্রবলে, উদ্যম ও সাহসে সমাজ- 
মধ্যে বিপরীত ত্োত প্রবাহিত হয়। একসপ শ্ানুষের জন্মগ্রহণ 

কর! ভগবানের সাধারণ ।বিধিরই ফল । ইহার জন্য তাহাকে 

: বাস্ত হইয়া বিশেষ বন্দোবস্ত ফ্রিতে হয় না) আপিনাকে শরার 

ধারণ ফারিতে হর না'। দিনের পৰে বাপ্রি ও খবাত্রিয় পরে দিন 
_ যেমন বিধাতার সাধারণ নিয়ম্রে ফল, প্রধল ভূমিকম্প হইয়া] 
। নিম্থ ভূমি উন্নত, বা নদীগর্ভ গভীরতর হওয়ীও সেইবূপ সেই 
সাধারণ বিধিরই ফল। উহার জগ্য স্থটিকর্তার বিশেষ ব্যবস্থা 
' ফ্করিবার প্রয়োজন হয় না ।? না বুঝিয়া তুমি একটা বিষয়কে 

সাধারণ, ও আর একটা বিষয়কে অসাধারণ মনে করিয়! থাক 
বলিয়!, পরমেশ্ররের কাধ্যেও মানুধীভাব আরোপ করিতে যাও, 

ইহাতে তোম।র অভ্ঞরতাই প্রকাশ পাইয়া থাকে। 
ধাহারা মনতার বলিয়া কথিত, তাহারা সত্য সত্যই অবতার 

চিলেন কিনা, এবং এরূপ অবতারবাদে জগতের কি ইষ্ট বা 
অনিষ্ট হইয়াছে, তাহাই বিচার করিয়া দেখা যাউক। এঁতি- 
হাসিক যুগে ভারতবর্ষে দুইটী মাত্র অবতারের উল্লেখ আছে, 
প্রথম,বুদ্ধ, দ্বিতীয় গৌরাঙ্গ । কিন্তু এই তুই অধতার জন্বন্ধে 

বিলক্ষণ মতনেদ্ বহিযাঁছে। গৌরাঙ্গ ত হিন্দুদিগের দশ 
আবভারেব মধ্যেই গণ্য হন নাই । বুদ্ধ সম্বন্ধে কতক লোকের 

ঘাএস্ট আ।পভি দেখিতে পাওযখ়া যায় । এই ছুই অধতীঞ 
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ছাড়া, অর ধাহাদিগের সম্বন্ধে এতিহাসিক প্রমাণ বা নিদশন 

কিছুও*্পাওয়া যাইতে পারে, তন্মধ্যে রামচন্দ্রই আলোচনার 

অগ্য নান! প্রকারে প্রশিউ$। অতএব রামারতার লইয়াই 
আলোচনা করা ধাউক'। 

রামচন্দ্র অধোধ্যার জাজবংশে জন্মস্রাহণ করিয়াছিলেন, 

বাঁল্যকালেই দিলক্ষণ ধর্মাবুদ্ধি-ম্পন্ন এবং যুদ্ধবিধ্যায় স্থুনিপুণ 
হইয়াছিলেন ; পিতার আদেশ-পালন-জন্য বনবাসী হইয়্াছিলেন, 

এবং তপরে প্রজারঞ্রনের জন্য,পত্বীকে বনবাসে দিয়াছিলেন। 

বনবান-কাঁলে পত্তী-হরণকারী রাবণ নামক রাক্ষসরাজকে যুদ্ধে 
নিহত করিয়াছিলেন, এবং সমুদ্রে সেতু-বন্ধন, করিয়াডিলেন। 
তাহার সন্বন্ধে এই সকল কথা উক্ত হইয়াছে । এই সকল উক্তি, 

সত্য বলিযা মানিয়া লইলেও, রামচন্দ্র পরমেশ্বরের অবতার 

কেন হইবেন ? রাজবংশে ত বনু লোকই জন্মগ্রহণ করে । 

বাল্যকালেও অনেকেই ধর্্চ্তান-সম্পন্ন হয়। পুরাণোক্ত 

গ্রুব বা প্রহলাদ ত ল্ালাকালেই পরম ধান্মিক হইয়াছিলেন $ 

রজপুত্ ক্ষপ্থ্িয়ের! অনেকেই বল্যকালে বিলক্ষণ সাহসা ও 

রুণনিপুণ, হইয়াছে । রামচঞ্জরের বীরত্ব অপেক্ষা লক্ষণের বীর 

কম নছে। রামচন্দ্রের স্বার্থত্যা্গ অপেক্দা ভরতের স্বাথত্যাগ 

কম নহে। রামচন্দ্র যদি সমুর্জে সেতু বাধিয়া থাকেন, শট্রকেরাও 

ত টুয়ের যুদ্ধে ছাদশ শত জাহাঁজ দ্বারা সমুদ্র মধ্যে প্রকাণ্ড সেতু 
বাধিয়াছিলঃ তবে রামচন্দ্র কেন পরমেশ্বরের সবতার বিবে- 

$চিত হইপ্লেন £ একাধারে বহু পরিমাণে বহু গুণ দেখিয়া, অল্প- 
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বুদ্ধ লোকে তাহাকে ঈশরাবতার মনে করিয়া ভাইয়াছে ।. 
গবা তীঙ্তাকে নায়ক করিয়া'ষে মহাকবি রাব্য লিখিসাছ্েন, 

তিনিই তীাহাক্লে এরূপ করিয়া! বর্ণ শ! করিয়াছেন। নতুবা অপর 

লোকের সঙ্গে তাহার জীবন বা চরিত্রের ভিন্নতা কি আছে £. 
ফলতঃ একরূপ দৃষ্টিতে গেখিতে গেলে, মানুষ মাত্রেই ভগবানের 
ভারতার। ভগবানের ইচছাতেই মানুষের উত্পন্ধি, ভগবানের 

শক্তিতেই মানুষ জীবিত, এবং ভগবানের ভাবেই মানুষ পধি- 

চালিত। শ্তরাং প্রতোক "মানুষের জীবনই এঁশী শক্তির 

অভিব্যক্তি ভিন্ন মার কিছুই নহে । এই অশ্থে রামচন্দ্র অবতার 

হইলে, তুমি আমি সকলেই আবতাঁর । * রামচন্দ্র বা কুষণচন্্র 

. মহাশক্তিশালী, মহাধার্পিক হা বনু প্রকারে মহামহিমাম্থিত 

হইলেও অপরাপর লোকের মত মানুষ, পরমেশ্বর নহেন। 

প্রকৃত মনুষ্যই হউক, বা কল্পিত মনুষ্যই হউক, মনুষ্যকে 

ঈশ্বরের অধতাঁর বলিয়া! বিশ্বাস বা প্রচার করিলে, মানবজাতির 

গুরুতরক্ষতি হইয়া থাকে । এরূপ করাতে, সর্বশক্তিমান অনম্ত 

| পরমেশ্বরকে কেবল খর্ব কর! হয় নাঁ, নানাপ্রক।র দোষ এবং 

ক্রুটীঞ ভার উপরে আরোপিত হইতে পারে । মানুষ অতি ক্ষুদ্র 

জীব ; হৃদয়-নিহিত ভক্তির প্রভাবে ক্রমে পশুধর্্দ পরিত্যাগ 

করিয়া. দেবভাবাপন্ন হইতেছে) মানব জাতির সম্মুখে পরমেশ্বর 

স্বয়ং আদর্শ হইয়া রহিয়াছেন। সেই আাদর্শকে যে পরিমাণে 

খর্ব কর! যাইবে, সেই পরিমাণে মনুষ্যগজাতি, বর্তমান ও 

ভাবী অকল্যাণ সাধিত হইবে । মানু যত বড়ই হৃউকনা কেন, 
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তাহার ক্টমতা! ও প্রভাব অসীম হইবে না। জ্লামচক্াকে ঈশ্বর 
সাজাইথ্ব, তাহাকে রাবণেয় নিকটে যুদ্ধে পরাজিত করিয়া, 
এঁশী শক্তির 'অরমাননা করা? হইয়াছে । স্থার্থসাধনের জন্য 
ঈশ্বররূপী রামচন্দ্রদ্বারা বালীবধ করাইয়া, শশী মহিমা কলঙ্কিত 
করা হইয়াছে । গোম্পদকে ঘদি আঅনক্ত সমুক্র ধলি, উড়বুদ্ধিকে 

বদি মহামহোপাধ্যায় বলি, তাহা হইলে সমুদ্রের প্রসার-জজ্কান 

যে খর্ব হয়, আর পাঙ্ডত্যের মর্যাদা বে রক্ষা পায় না, তাহাতে 

আর সন্দেহকি? ভগবানকে উপাহ্য দেবতাকে এইরূপে 

খর্ব করিয়া লওয়াঁতৈ, লোক-চরিত্রে নান। দোষ স্পশিয়াছে, 
ঈশ্বরেরু নাম করিয়া, ধর্মের দেহাই দিয়া নর? ও ব্যভিচার 
পধ্যস্ত জনসমাঁজে প্রচলিত হইয়াছে ! 

, অনতারবাদ লইয়া এতক্ষণ বাদানুধাদ করিলাম । অব- 

শেমে একটা গ্রাশ্ন মনোমধ্যে উপস্থিত হইয়াছে । সে প্রশ্নটা 

এই,--যদি ভৃভার-হরণ-জন্য বা চচাদুশ কোন কাঁ্যের জন্য, 

ভগবান কোন সমঞ্লঘ্ শরীর ধারণ করেন, তাহা হইলেই 

বুঝিতে হইধে যে, সেই শরীরধারী প্রকৃত প্রস্তাবে কোন ব্যাক্তি 
নহেন, সুময়িক কাধ্যসাধনের জন্য পরমেশ্বরের ঘুর্ি-পরি হাহ 

মাত্র। তাহাই ধদি হয়, তবে সেই প্রয়োজন সাধিত হুইয়া 
গেলে, সেই শরীরধারী পৃগিবী হইতে চলিয়াগেলে, আরুতাহার 
স্বতন্ত্র অস্তিত্ব থাঁকে না। পৃথিবীর কার্ধ্য শেষ হইয়া গ্নেল, 

টশ্বরের পুর্মিব মূর্তির আর প্রয়োজন কি? অতএব আমরা কি 

হাই বিশ্বাস কাঁরিব যে, রামচন্দ্র, গোঁরাঙ্গ বা বুদ্ধ এখন আর 
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নাই 1”-পরমেশ্ব্ঠরর পরিগৃহীত মুর্তিরূপে তীহার! বাধ্য করিয়া 
গিয়াছেন ? প্রয়োজনাধসানে,যে চিন্ময় পরমেশ্বর, সে চিগ্য় 
পরমেশ্বরই হুয়া গিয়াছেন, ধে গোলোক্বাসী ভগবান, সেই 
গোলোকবাসীই হইয়াছেন তাহা হইলে আর এখনও এদেশে 
রাম,/কৃষণ' বা গৌরাঙ্গ প্রস্াতির পূজা বা উপাসনার ব্যবস্থা 

কেন ? মনুষ্য-বুদ্ধির অযৌস্তিক্ষতা অতি বিল্ময়কয়' সন্দেহ নাই ! 
কোন কোন লোকের এরূপ বিশ্বাদ আছে যে, ভূভার- 

হরণ বা নবধর্্-প্রতিষ্ঠার জন্য, পরমেশ্বর স্বয়ং অবভীর্ঁ না 
হইলেও, সমঘ্ে সময়ে তাহার পুত্র, মিত্র বা বিশেষ অনুষ্রহ- 
ভাজন প্রিয় পাঁএরদিগকে পৃথিবীতে প্রেরণ করিয়া থাকেন। 

দ্বীঠীয় ধর্মপুস্তাকে লিঘিত আছে,_- 

ড্রে90 50 10৮৩৫ 106 0116. 00861025255 719 ০12 
1১৩290৩0 507 0095 51005955017 06115550 0 10 5150814 

206 091151) 0৮ 111 10553605108] 11ভি, 

ইন্ভার এইরূপ বঙ্গানুষাদ হইয়াছে যখ পরমেশ্বর জগ- 

তকে এতই প্রেম করিলেন ষে, তীহার একজাত পুত্রকে দান 

করিলেন £ যেন তাহাতে বিশ্বানকারির। বিনষ্ট না হইয়া অনস্ত 

জীবন লাত করিতে পারে । 
এইরূপ পুজ, মিত্র বা অনুগ্রহের পাত্রদিগ্রকে “প্রেরিত” 

বলে। সুতর।ং এইরূপ মতকে আমরাও *প্রেরণবাদ” বলিতে 

পারি। আবতাব-বাঁদের “অবতরণে যে আপত্তি, প্ররণবাদের 

«প্রেরণেও” সেই আপত্তি । স্থান, কাল ও'পান্র পরিপুণ” করিয়া 
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যে পরম্ন্্া অবস্থিতি করিতেছেন তিনি কোথা হইতে কাহাকে 
কোথায় প্রেরণ করিবেন ? বাঁহা কোন স্থানে ছিল, ভাঙ্গা: 
্বানান্তরে পাঠাইয়! দেওয়াই “প্রেরণ” কথার অর্ত। ভগবাৰ- 
কি আমাদিগকে ছাড়িয়া, প্বতন্্ পরিবার লইয়া আছেন, বে. 
তাহার পুক্র, ধন্ধু ও বিশেধ জন গ্রহের পাত্রের তথায় তাহার. 
সঙ্গে রহিয্াছেন,। আর ভিনি বখ্নও কখনও তীহাদিগেক 
কাহাকেও এই পৃথিবীতে পাঠাইয়! থাকেন? তাঙ্া কখ-. 
নই নহ্থে। | 

কেহ কেহ রূপ ব্যাখ্যা করিয়াও, এই মতের পোঁষণ: 
করিয়। থাকেন যে, সত? সত্যই প্রেরিতগণ পরদেশ্বরের ইচ্ছাতে 
অবস্থিতি করিতেন; স্থৃতরাং প্রেরগ করিয়াছেন, বলাতে দোখি 
টানে না। এই স্থলে জিজ্ঞাস! করা যাইতে পারে যে, যদি 
দপ্রেরিতগণ” পরমেশ্বরের ইচ্ছাতে অবস্থিতি করিতেন, আমর! 

কি ভ্রীহার ইচ্ছাতে অবস্থিতি করিত$ম না? আঁমরা কি ভগ-' 

বানের ইচ্ছার বাহির স্ুইতে উঞক্ষিপ্ত বা প্রক্ষিপ্ত হইয়া পৃপ্থিধীতে 
আনিয়াছি ? ' তাহা না হইলে তাহীদিগকেই কেবল “৫প্ররিত | 
ব্লু কেন? ত্বগবালের ইচ্ছাতেই জগত"কার্ধয চলিতেচ্ছে, ভঙ্গ* : 
বানের ইচ্ছাতেই পৃথিবীতে সকল মাঁনুষের সৃষ্টি? এপ স্থলে 
কেন ৫প্ররিত, আর কেহ প্রেরিত নয় বলিয়! বিবেচিত হুইবার 
কাত্সণ কি 
». *৫প্ররিতগণ গুদীবানের ইচ্ছাতে ছিলে”, এরই কথ্থাটার : 

ঝ্রীল করিয়া, বিচার করিত! দেখা আবশ্যক চক্রে 'কলক্ক 
১৩ 
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আছে, অর্থাৎ মত্ত ফাল চন্দ্র আছে, তত কাল কলঙ্কও আছে ; 
মেথে বিদ্যুত, আছে, অর্থাৎ যত কাল মেধ আছে, তত কাল 
উহ্থাতে বিহ্্ুৎ্ও আছে; এইরূপ কি খুভকাঁল ঈশ্বর আছেন, 
ততকাল তাহার ইচ্ছাতে “প্রেরিতগণ” রহিয়াছেন ? তবে যে 

“প্রেরিতণণ প্রমেশ্বরের সমকালবন্কীই হইলেন কেননা, 
পরমেশ্বরের ইচ্ছা, ও ইচ্ছার আঁধার পরমেশ্বর ত অভিন্ন। 

অনেকে এরূপ অদ্ভুঙ্গ মতও পৌষণ করিয়া থাকেন যে, প্রেরিত 
গণ পরমেশ্বরের নিতা” সহচর ! পরমেশ্বরের ইচ্ছাতে থাকি- 

লেই যে, সে পদার্থ নিত্য হইবে, তাহার প্রমাণ কি? তাহা 
হইলে ত মনুষ্য মাত্রেই পরমেশ্বরের "নিত্য সহচর, বলিতে 

হুইবে। 

ইচ্ছ| পদার্ঘটার প্রকৃত স্বরূপ না জানাতেই, লোকের এরূপ 

ভুল হইয়। থাকে । ভুলন! সর্ববাঙ্গ-ুন্দর হইবে না; তথাপি 
তুলনা দ্বারা বুধাইতে গেলে, কথাটা বুঝিবার পক্ষে সুবিধা হইবে। 
ড় পদার্থের পক্ষে গতি যেমন, আত্ম! বা চিৎ পদার্থের পক্ষে 

ইচ্ছ সেইন্ূপ। একটা গোলকৈর আয়তন ও গুরুত্ব নির্দিষ্ট 

আছে, কিন্তু গতি নির্দিষ্ট নাই। আজ গোলক যত্ত বড় ও ভারী, 
কালণ তত বড় এবং তত ভারী হইবে। কিন্তু উহ্থার গতি 
সকল লময়ে সমন হইবে নাঃ উহার উপরে প্রযুক্ত শক্তি এবং 
প্রাতিঘাতানুসারে উহার গতি হইবে । সেইরাপ কোন চিৎ পদা- 
খেঁুর্থাৎ আত্মার বৃত্তি ও শক্তিগুলি নিদিষ্ট আজে, কিন্তু উহার 

ইচ্ছার নির্টেশ নাই। কোন আত্মার বল কত, ধারণ-ক্গমত। 
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কৃত, জ্ঞান বা ভক্তি কত, তাহার পরিমাণ জাছে, কিন্তু তাহার 

ইচ্ছারকোন নির্দেশ নাই । গোলক যেমন শক্তিপ্রযুক্ত হইলেই 
যখন তখন ষথায় তথায় বাইতে পারে, আত্মাও €সইরূপ যাহা 

ইচ্ছা তাহাহি “ইচ্ছা” করিতে পাঁরে। এক সের ভারী গোলক 
কল্য দেড় সের হইবে লা) অল্প ভজান-আত্মাও স্থানাস্তরে প্রভূত 

 জ্ঞান-দম্পন্ন হইয়া পড়িবে না। কিন্ত গোলক আজ উত্তরে,কাল 

দক্ষিণে চলিতে পারে,এখানে মুহুর্তে শত হস্ত,আর সেখানে মুহূর্তে 

সহজ সপ্ত উহার গতি হুইতে পারে । আত্মাও আজ একরূপ 
ইচ্ছ। করিতে, কাট অন্থ্ূপ ইচ্ছ! কবিতে পারে। শাত্মার এই 
যে স্বাধীনতা, ইহারই নাম ইচ্ছা, ব! ইচ্ছা-শৃক্তিৎ। মানবের এই 
ইচ্ছাশক্তি, এই অধ্যাত্মিক স্বাধীন্রতা তাহার মঙজলের জান্াই, 
চতুদ্দিকের অবশ্থ। দ্বারা কিয় পরিমাণে গতি প্রাপ্ত £775070৩ 

হয়,কন্ত পরমেশ্বর পূর্ণ, স্বতন্ত্র ও নিরবলগ্ব । তাহার ইচ্ছা 
সর্বত্র এবং সর্ববদা স্বাধীন ও অপ্রতিহত। ক্ষুদ্রে ইচ্ছা-শক্তি 

লইয়া মানুষই যদি নিত্য নূতন কল্পনা করিতে পারে, সর্কশক্তি- 
মান পরমেঙ্খ্স কি তাহার অনন্ত" ও অপরাজিত ইচ্ছার বলে 

জাবাত্মার স্থষ্টি কাঁরতে পারেন ন। £ 

বদি তিনি জীবাত্মার স্থগ্রিই করিতে পারেন, তাহ! হইলে 

সহস্র বুসর পূর্বেবও পারিতেন, আজিও পারেন, এবং চির 

কালই পারিবেন। ইচ্ছাময় ঈশ্বরের ইচ্ছাতে “প্রেরিতগণ” 

ছিলেন বলি (কেন? বদি প্রেরিতগণ পরমেশখরের শ্ষ্ট পদার্থ 

ছন, ত্াহঠহইলে তীহার ইচ্ছাতে ছিলৈন, না বলিয়া, 'তাহার 
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ইচ্ছাতে আমাদিগেরই মত পৃথিবীতে সৃষ্ট হইয়াছিলেন, বলি ম! 
কেন ? তাহা হইলে আঁর প্প্েরিত ও অপ্রেরিতে প্রান্তের রি 
রছিল ? 

কেহ ফেহু জীবের প্রতি প্রয়মেগ্বরের অনুগ্রহের তারতম্য 
হ্বরিতে বিয়া, নেক অভুত্ মত পোঁধণ করিয়া থাকে । তক্্রপ 
কোন ফোন লোফেপ্প মতে জীব তিন প্রকারের, যথা, মুক্ত, 
মুমুক্ষু ও বদ্ধ। এই তিন প্রকার জীরের মধ্যে মুক্ত জীবেরাই 
নাকি পরমেশ্বরের নিত্য লচরু ৷ এই অভ্ভুত্ত মতের মধ্যে ছুইট। 
অতি ভয়ঙ্কর অসত্য অবস্থিতি করিতেছে ।. 'কোন জীবাতাকে 

পরসাত্মীর নিত্য সহচর বলিলে, পরমাত্মাকে উক্ত জীবাত্মার 
জ্রষ্টা বলা যাইতে পারে না। এ মত শ্বীকার করিতে গেলে, 

পরমেশ্বরকফে অদ্বিতীয় এবং আদি কারণ বলা যায় না। যদি 

বল, পরমেশ্বর প্মুদ্ত” জীবদিগকে স্ছগ্ি ক্করিয়া, তাহার নিত্য 
সহচর করিয়া রাখিয়াছেন ; তাহা হইলে বলিব, পরমেশ্বর 

আমাদিগকেও সৃষ্টি করিয়া তাহার নিত্য সহচর করিয়া রাঁখি- 
্লাছেন। ফেলনা, পরমাত্বীর. নিতা "সহবাস ব্যতীত, কে এক 
মুহুর্বও 'ীবিত ধাঁকিতে পারে ? " সুতরাং কোন জীবাত্মাই 
পরমাত্মার নিত্য সহচর হইতে পারে না। 

পরমেশ্বর জীবের মধ্যে কাঁহাকেও বিশেষ অনু গ্রহ করেন, 

একথাও মিথ্যা। পরমেশ্বরের সূর্য্য বা বাঁয়ুকি ছোট, বড়, 

শীপী বা সাধুর বিচার করে? পরমেশক্পের কপাঙ সেইরূপ 
কাহাকেও অধিক, কাছাকেও অন্তর উপক্কৃত করে না । পরমে 
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শযের কৃপা অহেডুকী, অযাচিত, অনন্ত ও অপরাজিত ন! হইলে, 
এশী স্ৃপার খয়প তারু্ম্য হুইতে পারিত। পরমেশ্বরের 
পিতামহের নিকটে ঘি ভোমার কিছু দাদন দেওয়া টাকা 
প্রাপ্য খাকিত, আর পরামশ্বরের মাতামছোর শল্যক্ষেত্র যদি 
আমা কর্তৃক পয়্মাল হইত, তাহা হইলে তোমার ও আমায় 
প্রতি পরমেশ্বরের অনুষ্রচ্ছের তারতম্য হইতে পারিত। তুমি 
যত কেন বড় হওনা, তোমায় প্রতি পরমেশ্বরের পপূর্ণন্গ কৃপা, 
আমি যত্ত কেন ছোট হইনা, আমর প্রতিও তাহার পূর্ণ” কৃপা । 
ঘাহা কখনও, কোস'অবস্থাতেও, কেনিকপেও “পুর্ণ” না থাকিয়! 
পারে না, তাহার মধ্যে আবার ইন্ঠর বিশেষ কিরূপে হইবে? 
ভূমি উন্নত হও, ধন্য হইবে, সুখী হইবে, সন্দেহ নাই। কিন্তু 
আমি অনুন্নত আছি বলিয়া, ভগবানের কম কৃপা-ভারঞ্জন কখ-' 
নই নই। | 

নিজ কর্ম্দফলে, শিক্ষার দোষে বাঁ কৌলিক কারণে মানুষ 
বড় ও ছোট হইতে গ্ধারে, সন্দেহ চাই । আবার আজ যে ছোট 
আছে, অবস্থাস্তর ঘটিলে,ব! বত রিলে, সে কাল বড় হইতেও"' 
বড় হইতে পারে। স্থৃতর়।ং যানুধ সকলেই এক জাতীয় জীব; 
প্রমেশ্বরের চক্ষে কেহ উপেক্ষার পাত্র, আর কেহ অধিক অন্মু- 
গ্রহ'ভাজন নহে । স্তরাঁং প্রেরিত বা “মহাপুরুষ” বলিয়া 
বীহাদিগকে-ভিক্ন করিয়া রাখিতে চাও, তাহারা ভিন্ন নহেন।, 
ভাহাদিগ্রের প্রকৃতিতে ভিন্নতা কিছুই নাই। শক্তি ও চরিত্র 
&দখিয়া, যা ধরদরজগতে এইরূপ বিশেষত্ব দান করিতে যাও, . 
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তাহ! হুইলে দর্শন, বিজ্ঞান এবং কাব্য-জগতেও, সেইনপ 

বিশেষত্ব ন! দিলে অন্যায় হইবে। ছা, মুশা, মহম্মদ ক চৈতন্ত 

যদি বিশেষ মুমুষ্য হন, তাহা হইলে কপিল, ক্যাণ্ট ও নিউটন, 
এবং বাল্মীকি, কালিদাস ও সেক্ষগ্টুমুরফেও “বিশেষ” মনুষ্য 
বলিতে হইবে। উ"ছারাও কি অপরাপর মনুষ্য অপেক্ষা ভগ- 
বানের বিশেষ অনুগ্রহের পাত্র £ 

মহন্ব দেখিলেই, তাহাতে দৈবশত্তি বা দেবতার বিশেষ. 
অনুগ্রহ আরোপ মানুষ করিয়া খাকে। এককালে রাজা বাঁ 
রাজবংশীয় লোকদ্রিগকেও লোকে এইরূপ বিশেষত্ব প্রদান 
করিত, রাজাকে দেবাংশ মনে করিয়া পুজা করিত। হিন্দু 
শান্ত্রে এন্ধপ উক্তিও দেখিতে পাওয়া যায় যথা+--অরাজক অব- 

স্থাতে প্রকৃতিপুপ্রকে অরঙ্ষণীয় দেখিয়া, পরমেশ্বর রাজার সৃষ্টি 
করিলেন; ইন্দ্র, বায়ু ও বরুণ প্রভৃতি দেবতার শক্তিতে 
রাজাকে ভূষিত করিয়! পাঠাইলেন, ইত্যাদি । কেবল ভারতবর্ষে 
নহে, মধ্যযুগে ইউরোপেও রাজাদিগের দৈবীন্ত 01577518136 
০1418, স্বীরুত হইয়াছে । কেবল রাঁজ! কেন ? গ্রভৃত ক্ষমতা- 

শালী ব্লিয়া, অনাধারণ যুদ্ধশক্তি, কাব্যশক্তি বা চিস্তাশক্তি- 
সম্পন্ন ব্যক্তিরাও দেবাংশ বা দেবতার বিশেষ অনুগৃহীত, 

, বলিয়া! বিবেচিত ও সম্মানিত হইয়াছেন। 
"কিন্তু সভ্যতার উন্নতির সঙ্গে, মানবজাতির জ্ঞানবৃদ্ধির 

সঙ্গে, এইবপ ধারণা বিলুপ্ত হইয়া যাইতেছে । কৃষি ও শিল্পের 

উন্নতি, ইয়া, বাণিজ্য পগম হইয়া, এখন যেমন জন-সমাঁচে 
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. প্রবর্তন” এবং ধর্মজ্ঞান ও ধর্মমত প্রচারের হ্ৃবিধা, এবং মুগ্রাযন্ত 
+ও সংবাদ পত্রাদির প্রচলন হইয়া, সমাজ-মাধ্যে এন সেইরূপ 
 জ্ঞান-বিভাগও হইতেছে । পপূর্বকাঁলে কোন স্ানে ছুই একজন 
লোক ধনী, ও অপর সাধারণ লোক দরিদ্র, ছুই একজন লোক 
জ্ঞান ও ধর্টে অন্ত উন্নত, আর সাধারণ জনগণ জ্ানধর্ম- 

ঠহীন দেখিতে পাওয়া যাইত। পৃথিবীতে এই বৈষম্যের 
অবস্থা ক্রমেই তিরোহিত হইতেছে ; স্ৃতরাং মহাপুরুষ- 
বাদেরও মহিম! খর্ববহইয়া যাইতেছে ।, 

এরূপ হওয়াই স্বাভাবিক” কেননা, জগন্ত উন্নতিশীল ; 
মানব-জাতির উন্নতি সব্ববাঙ্গীনরূপেই হইবে । জ্ঞানধর্্ম-সন্বন্ধে 
উন্নত সত্য সকলই যে কেবল মানুষ আবিষ্কার করিবে, তাহা 
নহে, এ সকল সত্য ক্রমেই অধিকাংশ মানব আয়তত করিবে । 
সমাজের উন্নতির পঙ্গে সঙ্গে যেমন যথেচ্ছাচার-শাসন প্রণালী 
বিলুপ্ত হইয়া, তাহার শ্লে দাধারণ-তন্ত্র প্রতিষ্ঠিত হইতেছে, 
সেইরূপ মানব'জাতিতে ব্যক্তি ' বিশেষের লব্ধ অসাধারণ 

অধ্যাত্ম মহিমার স্থলেও, জনসাধারণের জ্ঞানধর্দর উন্নতি স্থান 
লাভ করিতেছে । একজন মহর্ষি, একজন মহাকবি বা একজন 

মহাপগ্ডিতের তিরোধান হইলে, পূর্ববকালে তীহার *স্থল- 

পূরণ করা 'কঠিন হইত। সভ্যতার উন্নতির সঙ্গে সেই 
অস্থবিধ! ক্রয্বেই অল্পত। প্রীপ্ত হইতেছে । 

যাহারা মনে করেন, মহাপুরুষের উত্থান মা হইলে, 
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জগতের কোন গুকুত্রর কার্ধা সাধন হইবে না, তাহার! ভ্রান্ত । 
মানবজাতির প্রাথমিক ক্ববস্থায়, যখন মানুষ শুল দৃ্টাস্তের 

অনুদরণ ন! £করিলে, উন্নতির পথে অগ্রসর হইতে পাদ্িত নাঃ 
তখন মহাপুরুষ বা বড় লোকের প্ররয়া্জিন ছিল। কিন্তু মানু 

ধের জ্ঞান-ভক্জির উন্নতি হইয়া, মানবজাতি ক্রমেই এরূপ 
সক্ষমতা লাণ্ত করিতেছে যে,এখন আর সেইন্জপ স্থূল দৃষ্টান্তের 
তত প্রয়োজন নাই। আপনর জন্ক যে আপনি চিন্তা বা অলসন্ধান 

করিতে পারে লা, তাহ!র জন্যই দৃষ্টান্ত বা অনুজ্ঞার প্রয়োজন । 
কিন্তু বাহার সূন্গন দৃষ্টি জন্মিয়াছে, নীতি ও আদর্শ লক্ষ্য করিয়। 
থে চলিতে পালে, তাহার জন্ক উহ্বার “তত প্রয়োজন নাই। 

স্ুতরাং মলময় বিধাতার বিধি অনুসারেই, মহাপুরুষের মহিমা 

পৃথিবীর ভবিষ্যৎ ইতিহাস হইতে ক্রমে বিলুপ্ত হইতে থাকিবে। 
প্রেমময় পরমেশখরের কৃপায় ধর্মজগতেও সাম্য ও স্বাধীনতার 

রাজত্ব প্রতিঠিত হুইত্তেছে। জগতে এমন শ্ুখের দিন আসিবে, 
যখন ,খাঁনবজাতিব অধিকাংশ মনুষ্য 'অসহায়ের মত ছুই 
চারি ব্যক্তির পদাশ্রয় করিবে না, কিন্তু সকলেই সক্ষমতা লাঁত 
করিয়া, 'প্রস্প্রের স্বন্ধে হাত দিয়া, প্রেমানন্দে নৃত্য করিতে 

করিতে জীবনের পথে অগ্রসর হইবে; “মহাজনে। যেন 
গতঃসলগ্ছ”বলিয় অন্ধকারে পরের হাত ধরিয়! না চলিয়া, মানুষ 

আপনার জ্কান, আপনার ভক্তি ও আপনার বিবেকের 'আঁলোকে 

পথ দেখি উন্নত লোকে চলিফা যাইবে । 
ক 
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ঝট সহুত্তর। 
১ম প্রশ্»--বল, দেখি ভাই, কিহয় মোলে ? 

কেউ বলে, “তুই ভূত হুবি** কেউ বলে, “তুই শ্র্গে যাবি” 
আবার কেউ কেউ খিলে, “তুই শৃন্তে উড়ে যাবি/”--কার কথা 
বিশ্বাস.করিৰ ? আমার মায়ার শ্বপ্রও ভাঙে না; আমার মরণ- 
কথাও মনে হয় না; তার পর মরে কি হবো, এত দুরের কথা 
ভাবনাতেও আইসে না। যদিও সে কথা মনে পড়িল, তাতে 
আবার এত ভিন্ন মত] কার কথা বিশ্বাস করিব ? 

কেউ বলে---“তুই ভূত হবি 1” ভূত কাঁহাকে বল ভাই ? 
লোকে যাহাকে পথস্ভৃত বলে, দেই কিসে ভুত খদিবট 
গাছে খাক্িত্ঠে হয়, ঝড়ের কীধে "চাপিতে হয়, আর মানুষের 
ঘাড় মট্কাইতে হুয়, তবেত সেই পঞ্চভূত হওয়াই জাবশ্যক । 
রহস্য ছাড়িয়া স্বরূপ কথ! বলি মরিয়া কি আবার ভৌতিক 
শরীর লইতে হইবে ? 

জড় শরীর পাইলে.কি হবো! ভাই? পণুপক্জী ধা কীট- 
পৃতঙ্গ হইব ক্তি ? যে কাক চিরদিল “কা! কা” ভিন্ন ্ার্ধ করিতে 
জানিল না, যে বলীবর্দ চিরকাল কেবল ভুকধণই করিতেছে, 

১৪ 
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দে সেই বলদ হব কি? আমর অন্ত 
াস্থাটা কি.মৌমের খেলন! যে, টিপিলেই রূপান্তরিত “ হইয়া 
যাইবে? নিলে জীবান্তরে জন্ম-পরি গ্রহ কিরূপে অন্তবে ? 
আমার এই, আপার- কর্তব্য-জ্ঞানি, আমার এই বিচিত্র কল্পনা- 
শক্ষি, আমার এই উ্েলিত' ভতবনতুতি, আমার জীবনের 
এই, অনন্ত কিন্তু অতৃপ্ত উন্নতিশীলতা কি গো-জন্মে স্বার্থক 

হইভে পারে? এমন অসম্ভব কঙ্গনা, মানুষের মনে আমিতেই 
পারে না। যি বিদ্যা, বুদ্ধি এবং ভাষা জ্তীনাদি লইয়াও গোর 
হওয়া যায়, ভবে আর গো-জন্মের প্রয়োজন কি? আমার 

দিকে চাহিয়া দেখ, আমিই যেতাদৃশ পরম গো ! 
-পৌরাধ্মিক বলে, রুম্মর্ফীল ভোগ করিবার জন্য মানুষ ইতর 

প্রা হইয়া, জন্মগ্রহণ করি থাকে: 1 ইহা অতি অল্পরুদ্ধির 
কথা ! কণ্র্ল-ভোগের অর্থ কিঃ না, অকার্য্যে পুরস্কার ও 

ষ্া্যোর দণ্ড পাওয়া ধুসর পুরস্কার ও পাপের দণ্ড বিধান 

যিনি করেন, সেই বিধাতা ন্টায়বান্ ও [শিবসংকল্ল | বিধাতা 

শিবসং কল্প না হইলে, কর্ম্ম-ফল (বিধানের: উদ্দেশ্টু কি? 'আর ন্যায়-. 
ঘান্ না ইইলেই বা কম্্রফজের অর্থ কি? কন্দীফলে যুদি সাধু- 
তার জন্য দু, রা কৃতি জন্য পুরস্কার দেওয়! হয়, তাহাকে 
কি আর. কর্মফল লা যায় 1. অতএব কর্ম ফলের অর্থ এই 

| যে, যাবা মঙ্গলময় পরমেশ্বর জীবের, মলের ই অনয, ততবৃত 
৮৮5০২ 

হ্হাই দি হইল, তবে মানুষ রিলে গোক্ষ হইবে গে 
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দণ্ডের উদ্দেশ্য যদি অপরাধীর সংশোধন হয়, তবে মানুষকে 

গোরু*করিালে, তাহার কি সংশোধন হইতে পারে ? য়াহাকে ঈনও 

দেওয়া যায়, সে যদি তাহা বুঝিতে না৷ পারে,-সে যদি এরূপ 
মনে না করে, পায়, আমি এরূপ ছিলাম, আত্মাপরাধে এরূপ 

হইয়াঁছি ; কি উপাঁয় অবলম্বন করিলেই বা! শাবার উন্নত অবস্থা 

পাইব !”--তবে আর তাহার সংশোধন হইবে কিরুপে ? হে 
পৌঁরাণিকের শিষ্য, তৃমি কি ভ্রান্ত ! তুমি বল কি?---মা, দায়ীত্ব 
ও কর্তৃব্য-জ্ান-বিশিষ্ট মানুষকে সংশোধন করিবার জন্য, ভগবান 

তাহাকে জ্ঞান-বু্ধ-বিহীন গোরু করিয়া থাকেন! তোমার 

যুক্তিতে, শয্যাতে কীট হইলে, সুমন্ত শয্যা দগ্ধ করাই কর্তব্য ! 
তবে কি ভাই, মরে মানুষ হবো ? সংসারে কেউ কি 

মরে আবার মানুষ হয়েছে $? কাহাকে জিজ্ঞাসা কারিলেও ত 

বলিতে পারে না, সে পুর্ব জন্মে কি ছিল। পূর্বব-জম্মে বে মানুষ 
ছিল, মবে তাহার দেহ গিয়াছে, রক্ত মাংস গিয়াছে ; বুদ্ধির 
পক্কতা বা শ্মরণশত্ভি ত যায় নাই ? তরে পুর্বব-জন্মের কথা 
তাহার মনেন্নাই কেন? 

.. স্মৃতি কি 1 মনুষ্য মনের একট! শক্তি । সে, শক্তি বা 

শক্তির কার্য বজায় থাকে কিরূপে 1-_অভ্যাস ও আলোচনা 
অবলম্বন করিয়া । বহুকাল শাহ অভ্যস্ত বা আলোচিত নঙ্চে, 
মন তাহাই-ভুলিয়! যায়। পঁচিশ বঙ্সর পুর্বেব তুমি ঘে স্থান 
দেখিয়াছ, যদি তৎপরে সে স্থান আর না দেখ, অথবা 

£্ঘদি কোর সময়ে'তোমার বি তাহার কিছু না উঠে, তবে 
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তুমি নিশ্চয়ই তাহা ভুলিয়! াইবে। কিন্তু আজ যাহা! দ্বেখিতেছ, 
কাল তাহ! কখনও ভুলিতে পারিবে ম। তবে মানুষ আজ 

মরিয়া, কালই নিজ জীবনের বৃত্তাস্ত ভুলিয়া যায় কিরূপে ? বদি 
বল, নুতন দ্থান ব! অতিনব অবস্থায় ভাবযোগ 1859০০12100 ০£ 

83993) বিলুপ্ত হইয়া, প্যৃতির কারধ্যের ব্যাঘাত ঘটায় ; তাহার 
উত্তর এই থে, মানুষ মরিয়া আবার মানুষ হইলে, এমন নৃতন 
অবশ্থাপন্গ কয না, অথবা! এমন নুতন স্থানে পড়ে না যে, জন্মা" 

স্তরের অবস্থা! বা অবস্থিতি-স্থানের সঙ্গে তাহার সাদৃশ্য থাকে না। 
নৃতন শ্থীন বা নৃতন মবস্থাতে স্মৃতির ব্যাঘাত ঘটায় বটে, কিন্তু 
সদৃশ অবস্থায় স্থৃতির উদ্রেক করে না কেন? সেই পৃথিবী, 
সেই রুক্ষলত!, সেই পানভেঃজন, সেই দৃশ্য, সেই শব্দ, সেই 

আন্বাদ,ঈতবে কেন খঘুপাক্ষরেও পুর্ব্বের কথা! মনে পড়ে না? 
তাই বলি ভাই, আর যাই হই, মরে কখনও মানুষ হইব ন|। 

তধে কি উড়ে যাবে! ? আমার মন বলে না উড়ে যাবো, 

প্রাণ বূলে না উড়ে যাবো; কেবল তোমরা কেউ কেউ এ কথ! 
বলে খাঁক | তোমাদিগের কথা বিশ্বাদ করিব কেন? আমার 

আত্মার মুলে যে জ্ঞান নিহিত, সেই সহজভ্ঞান যেমন বুলিতেদবে, 
দামি আছি)৮ তেমনই বলিতেছে। “আমি থাকিব” ? এ সংস্কার 

আমি অন্য কাহাঁরও নিকটে পাই নাই। এই জ্ঞান আমার 
উপার্জিত নহে। সেই জ্ঞানকে উপেক্ষা, করিয়া,যদি তোমাদিগের 
কথায় বলিতে হয়। আমি থাকিব না? তাহা! হুইলে ইছাও 

খ্বীকার করিতে হয় যে, আমি নাই। বল (দখি তাই, এই ফে 
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তোমার সুম্মুখে সার্ধত্রিহস্ত-পরিমিত জীবন্ত “আমি” দণ্ডায়মান 
আছি, কহ দি বলে, এই "আনাই, তবে কি আমি বিশ্বাস 

করিব যে, সত্য সত্যই “আমি নাই” ?” 
আমার লহজ-চ্ছান খাহা। ধলে, তোমার সহজ জ্ঞানও 

তোমাকে তাহাই বলে । যদি ভূমি সেই প্রত্যক্ষ বিষয়ের অপ* 
লাপ করিয়া, উহা! অস্বীকার কর, তোমাকে কতকগুলি যুক্তি 

দিয়া বুঝাইতে চেষ্টা করিব। কিন্তু আমার কথ। বলিবার পুৰেব 
তোমাকে একটী কথ! জিজ্ঞাসা, করিব । থল দেখি ভাই, 

তুমি ষে বল, আর্মি থাকিব না, তুমি কিরূপে জীনিলে যে, আমি 
থাকিব না ? 

তুমি যাহা বলিবে, তাহা যেন আমার মনেই উঠ্িতেছে। 
“মানুষ মরিলে, আর প্তা্থাকে দেখিতে পাই না। রাম, শ্যাম 

মরিল, আর তাহাঁদিগের কিছু রহিল মা; ভূমি মরিলেও তোমার 

কিছু থাঁকিবে না। অভিজ্ঞতা! (5%:567157০9) সমস্ত জ্ঞানের 
কারণ। কোন মানুষ মর্িলেই আর কিছু থাকিতে দেখি না, 

সৃতরাং তুমি মরিলেও, তোমার কিছু থাকিবে না।” | 

* হে দার্শনিক-শিষ্য, তোমার কথাই যেন মানিলাম"। মানি- 

লীম, যে অভিজ্ঞতাই সমস্ত জ্ঞানের কারণ। কিন্ত আমাগর 
কথার উত্তর দাও । এই যে আমার হস্তে কান্ঠখণ্ড দেখি্ঠতছ ; 
উহাকে দগ্ধ কর, উহা! ভ্ম হইয়! বাইবে। কাণ্ঠখস্টের মধ্যে 
: €ষ উত্তাপ আছে, তাহ তাহা উত্তাপে মিশিবে, উচ্থার মধ্যে যে জল 

আছে, তাহা বগি উড়িয়া যাইবে । এইরূপে কাষ্ঠখণ্ড 
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ভূতত্ব প্রাপ্ত হইবে! মানুষও মরিয়া এইকপে ভূতত্ব পায় কি? 
মানুষ মরিলে তাহার দেহ ভ্ভূতত্ব পায়, ইহা ভুমি প্রত্যক্ষ দেখি- 
তেছ, বিজ্ঞান দ্বারাও বুঝাইয়া দিতে পার । কিন্তু মানুষ জীবিত 

থাকিতে থে তাহার জন্লীন, ভাব ও ইচ্ছ। ছিল,মানুষ মরিয়া তাহা 

কোথাব গেল ? তাহাও ভূতন্ব পাইয়াছে, ইহা তুমি দেখাইতে 
বা বুখাইয় দিতে পার কি? নাপার্পিলেই, তোমাকে বলিতে 

হইবে, “কি হইল, কোথায় গেল, জানি না ৷” তুমি অভিজ্কতা- 
বাদী, ইহার অতিরিক্ত বল। তোমার পক্ষে অনধিকার-চ্চা | 

অধ্যাক্মতত্ব বা প্রমার্থতত্ব-বিষয়ে যখন “ভুমি কিছু উপলব্ধি 

করিতে ব! প্রমাণ করিতে না, পার, তখন ভাই অভিজ্ঞতাবাদি, 
ভুমি গোলযোগ না করিয়া, পিতার স্থপুত্রের মত বলিও,-- 
“জানিনা, বুঝিনা 1” পঞ্ডিতদিগের মতে তোমাকে এ কথাও 
ধলিতে পারি আভা ০০ 0813 10006 010110015, 15811) €০ 

৮০)০৮৩, রহন্যতেদ করিতে পার না বলিয়া, অবিশ্বাপী হইও না 

রিলে যে আমি উড়িয়৷ যাইব না/তাঙহ্থার দ্বিতীয় প্রমাণ 
এই ৯, আমার জীবন অনন্ত উন্নতির্শীল। অ্বমার জীবনের ২ 
উপকরণ--আমার জ্ঞান, আমার ভাব, আমার ইচ্ছা অনন্ত 
উন্নতি-মুখ । শরীরট। যাইবে, আর সঙ্গে সঙ্গে সকলই বিলোপ 
পাইবে, এও কি সম্ভব ? হাই নল ভাই, মরিলাম আর সকল 

ফুরাইল, ইহা কখনও হইবে লা । 
এষে সামান্য অন্থুরটী দেখিতেছ, কাঁলে উহ্ন! বৃক্ষ হইবে ; 

ঢমই বৃক্ষে ফল হইবে। বহুসরে*বতসরে সকল বৃক্ষেরই এং- 
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রূপে ফল হয়, কল রৃক্ষই একক্রপরে বিকাশ প্রীপ্ত হয়। 
তারপর “বৃক্ষ ক্রমে পুরাতন হইয়া মব্রিয়। বায়, মাটির সঙ্গে 

মিশিয় ঘাঁয়। এক বগুসর, ছুই বগুসর, শত স্বর বা সহাত্র 

বশ্সরে বুক্ষের বৃক্ষত্ব চরিতার্থ হয় যাহ] হইবাব,তাহা হইয়া, 

বৃক্ষ আর থাকে দা। আমরা বুঝি, বৃক্ষের জীবনের নিয়তির 
পরিসমাপ্তি হয়| 

মাঁনব-জীবনেরও নিয়তির এইবপ সমাপ্তি হয় কি$ 

কোন্ দিন কোন্ মনুষ্য পুর্ণতা! পাইয়াছে ? বযোবৃদ্ধি ব 

শিক্ষার গুণে, ইহ্ "জীবনে কোন্ মনুযোর মনুষ্যত্ব চরিতার্থ 
হইয়াছে ? কোন্ দিন ফে অন্ুভক্ক করিয়াছে বাণবলিয়াছে যে, 

তাহার জ্ঞান, ভাঁব বা ইচ্ছার পূর্ণ বিকাশ ও পুর্ণ চরিতার্থভ! 
হইয়াছে ? জীবন-পথে মানুষ চিরকাল শিশু, সকলেই এ পথের 
আরম্ত দেখিতেছে, অন্ত কোথায়, জানে না। বরং মানুষ 

ঘতই আত্মজ্ঞান লাভ করে, যতই বাহির ছাড়িয়। ভিতরে 

প্রবেশ করে, ততই বর্তমান অপেক্ষা,ভাবী জীবনের উপরে দৃগ্ি 
ও নির্ভর অর্ধিফ করিয়া থাকে । ইহু জীবনে, মানবান্মার অনস্ত 
বল বা মন্ন্ত আকাঙক্ষাব লেশমাত্রও চরিতার্থতা হয় না। প্রেমিক 

হও, প্রেমস্পৃহা কেবলই বৃদ্ধি পাইবে। তাহাতেই গৌরাঙ্গ 
দেব নীলাচলে খাইয়া, প্রেমের আবেগ সম্বরণ করিতে না 
গারিয়া, সমুদ্র-তরঙ্গে জাত্ম-বিসম্ভভ্ন করিলেন । জ্ঞানী হও, 

জ্বানতৃফণ কে্ললই রি পাইবে। পৃথিবীর ভ্ানীদিগের যিনি 
গৃজা, সেই নিউটন বলিয়াছিলেন, “হায়, আমি বালকের মত 
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বেলাভূষে উপল্খপ্তই সংগ্রহ করিতেছি, জ্ঞান-সমুত্র আমার 
পুরোভাগে জক্ষু্জ রহিয়াছে 1” বিশ বৎসর ধা] পঞ্চীশ 'বসরে 
ফালুষের ইচছার মিরৃতি, বালকের কখা। পুরাতন কালে গমন 
কর । এ দেখ, দি্িজয়ী বীর পুরুষ ক্ষু্মনে বসিয়া বলিতে- 

ছেনপহায়। পৃথিবী যে ফুরাইয়া গেল, আর কি জয় করিব 1” 
একটা মানবাত্মার মুল্য সমগ্র জ়-সস্টি অপেক্ষা অধিক। জড় 

বরশ্মাশডও যদি রশ হইয়া যায়,তথাপি ভাই,আামি থাকিবই থাকিব । 
বমি,নে থাকি, তাহার তৃতীয় প্রমাণ এই,-"আমার 

কর্তব্য অনন্ত, আমার দাযীত্ব অনন্ত এই জীবনের বিশ 
ধ| পঞ্চাশ বওসরে আমার কর্তব্যের শেষ হয় না। আমি 

মেক সহকার্ধ্য করিয়াও কল পাই লা, বা উত্পীড়িত হই। 

আদি রাশি রাশি কুকাধ্য করিয়াও অনাহত থাঁকি। এ 

জীবনেই র্দি শেষ, মরিলেই বর্দি সকল ফুরহিল, তবে 
ংসাঁরে ন্যায় থাকিল না। দেখ ভাই, পরকাল পরমেশ্বর 

ন! মান, ন্যায় নামে একটা পদার্থ আহে, মান তো? ন্যায় 

ছাড়া শাহি কোন্ শ্থৃবুদ্ধি কল্পনা করিতে পারে? ভাব 
দেখি, পরিশ্রমের পুরস্কার নাই, অনিয়মের ফলভোগ নাই, 
আঁঘাতের প্রতিঘাত নাই, অত্যাচারের প্রতিশোধ নাই, অথচ 
জগ আছে, জগণু-কার্ধ্য চলিতেছে; এরূপ একটা সংসার, 

এমন একটা শ্ৃি-ছাড়। সি মানুষের ভাবনার অতীত । অনেক 
শ্থলে জগঞ্কার্য্যের পহত্য ভেদ করিতে পারি ন! বটে, কিন্তু 
ভাই, তুমি আমি বিশ্বাস করি, সকল মানুষই বিশ্বাস করে যে, 
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সংগম প্যায়ে চালিত, জগতে গায়ের রাজত্ব! সত্য সত্যই ত্বাই, 

সংসারের ছিনি বিধাভা, তিনি পৃর্ণ'গ্যায়বান্ 4 মরিলেইখদি সকল 
কুর়াইল, তাহা হইলে তাহার সতাল বিধানস্পণ। হইয়া গেল । 
এও কি সম্ভব? কাই থলি ভাই,লামি মর়িব,নার উড়িয়া যাইব লা । 

তবে কি জাগি অরিয়া স্বর্গে যাইক ? কোথায় ম্বর্গ ? অতি- 
দুরে--মাঁখার উপরে, “ী মেঘ, এ বায়ু, এী যে চন্দ্র সূর্ধ্য ও 

অগণিত নক্ষত্রপুপ্ দীপ্তি পাইতেছে, তাহার উপরে কি স্বর্গ ? 

ছি ছি! বোকার মত কথা কহিতেছি । এত পড়িলাম, এত শুণি- 
লাম, তথাপি কি শৃঁন্টীকেন্তর্গ মনে করিব? না, দ্বর্স মাথার উপরে 
নহে। , ছেলে বেলার সেই স্বর্গ সেই মন্দাকিনী, লেই পাঁরি- 
চাত পুষ্প কোন দেশে নাই; উহা কেউ ফখনও দেখে নাই, 
উহা কবির কল্পনাতে ক্ম্মেছিল, কল্পনাতেই মিশে আছে। 
সেক্বর্গ আকাশকুর্ুম, সেরূপ স্বর্গ কখনও পাইব না । 

ছার ! তবে কি মামার স্বর্গে ল্লাওয়া হবে ন! ? ব্বখ! মানুষ 

হইয়াছিলাম, অনর্থক* এই জীবনের তার বহন করিতেছি। 

তবে কি আমীর ন্বর্গে যাওয়া হইবে না ? হৃদয়, তুমি আসব 

হও, আমি শ্বর্গে যাইব-ন্বর্গ পাইব। কোথায় " যাইব 
পাঠশালা ছাড়িয়া! চতুষ্পাটীতে যাইব, স্কুল ছাড়িয়। কলেজে 
যাইধ। রই স্থুল দ্নেহও শ্ছুল সংপার ছাড়িয়া, সুক্ষ ও উন্নত 
লোকে বাইব। লোকে বংল, সুন্মম শরীর, আমি তাহাই পাই । 
আমি নিশ্চয়ই, উন্নত লোকের অধিবাসী হুইবু। (১) 
এ. (৯) মরণান্কে শনীক-ধারথ-কখাছে কোন কান লোকেশ 'আপত্তি 

১১৫ 



১১৬ গরমার্থ- প্রন 
ভিসির রিনা উরি 

আমি পাপী, আমার পাপরাশি সঙ্গে যাইবে, জামার 
কম্ম-ফল আমাকে ছাঁড়িবে ন/ তাহা জানি। কিন্তু পৃথিবীতে 
থাকিলে, এখানকার নীচতর স্বালা--নিকুষ্ট পাপে আমাকে 
ধরি সে লোকে, তাহাতে আর আমাকে স্পর্শও করিতে 
পারিবে না। তবেইত ভাই,আমার পাপের নৌকা আর নৃতন 
ব্ূপে বোঝাই হইবে না। পুরাতন পাপ পাত্র অভাবে, পুরাতন 
আগুন ইন্ধন অভাবে নিবিয়া যাইবে ; আমি ভব-যন্ত্রণ! এড।- 

ইব। আহ্ছা, আমার কি সৌভাগ্য, আমি স্বর্গে যাইব! ধন্য 

গরমেশ্বর, আমি মহাপাপী হইয়াও স্বর্গে ছিব 1] 
সস 

হইতে পারে! কিন্ত আপত্তি, করিষ্1! কি হইবে? পরমাম্বা পৃণ, 
বয়ভূ, সর্বব্যাপী ও সর্দশক্রিসান । পররাঁত্মা নিরবলম্ব খাকিতে পারেন । 
পরযাক্সার জ্ঞানে জগত, এবং তাহার ইঞ্ছাতেই জগৎকাতধ্য পরিচালিত 

হয় । পরমাম্মার অস্থ্িত্বে জগতের অন্তিত্ব। কিন্ত জীবাম্সা কুদ্র ও 

পরিয্িত শক্তিবিশিষ্ট। পরিমিত বলিলেই, উহ! স্থান বিশেষ, পাত্র- 
বিশেষণঅথব! পর্লিমাণ বিশেষে আবদ্ধ মনে'কেরিতে হইবে। জীবাম্মার 

জ্ঞান, তাব এ ইচ্ছা নিরবলম্ব থাকিতে, ব! দ্ষে প্রকারেরঈ হউক, 

ইল্সিয়াদির সহায়তা ভিন্ন ক্কার্থা করিতে পারে, এরূপ ধারণণই হয় ন1। 

পরিমিত অথচ ইন্ট্িয়াদি-বিশি্ট আম্মাও দেহাবঙ্ছিলন কল! করা যাক 

লা। কেবল ইহাই নহে। হুস্প্র শরীর-ধাঁরণের শান্ত্রিক, ইতিহাদিক 
এবং প্রত্যক্ষ প্রাণ রহিয়াছে। 

ক্রস স্পগা 



তীয় প্রশ্ন--শাস্তি কোথা আছে ভাই ? 
৬২. সপন 2 পাপা 

_ জীবনের পথে, এই সংসার-বিদেশে কত রোগ, ক 

শোঁক, কত ভয়, আর কত অত্যাচার---অনস্ত ছুঃখ | 'বৌজেক 
প্রখর তাপ, বর্ষার শ্রাবলধারা প্তঙ্গের প্রাণে ধড় ক্লেশ দান করে। 

প্তঙ্গ পরিশ্রম করিতে চায় না, বহন করিতে পারে না; পরি- 
কমের যে আনন্দ, সহিষু্তায় যে সুখ, তাহা পতঙ্গ জানে না| 

প্তঙ্গ-প্রকৃতি স্থখাভিলাষী ব্যক্তিও কাল্লনিক সখের জন্য নিয়ত 

আকুল ) তাই তাহার 'অধোধ চিত 'সংসার-সংগ্রামে-_রোগ- 
শোকের তাড়নায় মুহামাঁন হইয়! পড়ে! অংসার-ম্থখের সাধক 

নিয়তই হাহাকার করিয়! বলিয়া থাকে--“হায় হায়, এ সংসারে 

ল্্খ নাই, শান্তি নাই, সংসারে কেবলই ভুঃখ !% 

জন্তানের উপাসক কি বলিতেছেন ? জদ্রানী বলিতেছেন, 
“সংসারে হুখ আছে» ছুঃখও আছে । জগ কেবল মুখের 
ভাণ্ডার নয়, ক্ষেবল ছুঃখের শ্মশানও নয়। দুঃখ যাহাকে বল, * 
সে. হুখের, অন্তরায় ; সুখ যাহাকে বল, সে কেবল” দুঃখে 
পূর্বব সূচনা । উহার একের অন্ষিত্তে অপরের অস্তিত্ব, একের 
শ্ভীরতায় অপরের তীব্রতা অনুভূত হয়।* এ জগতে ,হুখও 
ছে, ছুঃখও আছে; ই্ংসারে সখভোগ অনস্ত, ছু$খও অপ- 
বহাধ্য 1 

একদিন আঁমও এ কথা ধলিতীয। যখন কে বলু জান, 

! 
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রাজ্যে পর্যাটান করিয়া) াপনায চিন্তাতে আপনি বিভোর খাকি- 
তাম,বিখন কেবল কার্য্যাকারগ ও ফলাফল”্গণন! দ্ব্তর-রীজ্যের 
একমাত্র আবলগ্থন ছিল, তখন পৃষ্দিবীর হর্ম-বিষাঁদ, উদ্থান-পতন 
€ দয়যোগ-বিয়েগের পর্যায় দেখিয়া, আহিও তাবিতাম, আমিও 

ম+--এ জগত ভখহ্ঃখের ক্রীড়াতৃমি, ছগতে তুখও 

আনন, ছুঃখও্ড অসীম-সঅপরিহার্ঘ্য 1” 
এখন আর আমার প্রাণ সে কথ! বলিতে চাহে! । এখন 

এক অভিনক্রাজ্যে অআসিয়াছি । চচ্ষু দেখিতেছে নৃতন দৃশ্য, 

কর্ণ শুনিতেছে নুতন ভাষা ঃ এখানে সকলই নূতন । এখন 
আমার চিত্ত কলে;--জগ্ত আঁনন্দধাম, জীঘন কেবলই দ্বখের 

জন্য । এখন দেখি, জগতে ফেবল শান্তি, শাস্তি, কেবলই শান্কি। 

যও দিন মানুষ কেবল জ্ঞানরাজ্যে বিচরণ করে, তত্ব দিন এ 
নীরনকে কেবল সুখছুঃখের অভিনয় প্লই দেখিতে পীয়। কিন্ত 

একবার ভক্তিমার্গে উচিলে, একবার জ্ঞান্ুচঞ্চুতে প্রেমের 
অঞ্জন প্রড়িলে, জীব সে কথা বিশ্বাস করেন এঁ যুক্তি মানে না, 
আঁ কথা আর বলেনা। ভক্ত দেখিতে পায়। জাবনপথে দুঃখ 

বন্ত্রণ। অপরাজেয় নহে। দেখ ভাই। হুঃখমন্ত্রণা কেবল ষায়াতে 
একবার ম্লোহের অন্ধকার খ্ুচাইতে পারিলে। একবার নেই মন্ত্র 
সেই কৌশুল শিক্ষা করিতে পাঁপিলে, পৃথিবীর ছুঃখযন্তরণা 
মানুষের প্রাণ স্পর্শও করিতে পারে না 

সে অন্ম কিসে কৌশল কি? পে জৌশলের কথ! 
বলিতে পানি বটে) কিন্তু ভাই, সে কৌশল লাধিতে' হয়, 



তিন পার্থর সত) ূ ১২ 

ফেল নিলে বা "বিলে হয় না সে কেঁখেলের বাধা 
বিলক্ষণ অবগত আছি, রিদ্তু মে কৌঁশঙ্স সাঁধিতে পারি খাই 
বলিয়া, জীবনের ছুঃখ ঘুচে নাই। দে কৌশল বড় সহজ, কত 
এর বলিয়াছি, কত লোককে গুনাইয়াছি। আজও একবার 
মে কৌশলের কখ| বলি। 

ভূমি আমি সকলেই নুখের প্রয়ালী। প্রাণ কৈধল ছুখ 
চায়, কেবলই শান্তি চায়। কিন্ত তুমি বা আষি এ জীবনে 
কখন সুখী হইয়াছি? যখন আপনাকে ভুলিয়াচি, তখনউ 
সখী হইয়াছি। একটুক চিন্তা করিয়! দেখ, আত্ম-বিশ্বৃত হইলেই 
লোক হী হয়। পুক্র-মুখ-দর্শনে মায়ের প্রাণে বড় সুখ হয়) 
কেন % না, পুত্রের মত প্রিয় পদীর্থ পাইয়া মায়ের প্রাণ ধত্ত 
আত্মবিস্বৃত হয়, এমন আর কিছুতেই হয় না। সন্দেশটী হাতে 
পাইলে, শিশু আপনাকে ভুলিয়া যায় £ তখন শিশুর প্রাণ বড় 

শুখী। রূপের'পদে আত্মোত্সর্গ করিয়া বিলাসী দুখী,শৌগ্ডিকা- 
লয়ে ক্মাত্-বিক্রয় কিয় মাতাল নুখী ; জাঁবার পররযুখে রা 
বিক্রয় করিয়া যশাথী নুখী; পরহিতে "নাজ বিন্মৃতি হইয়া 
সাধু সুখী কি উন্ন সখ, কি ইতর সুখ, সকলেঠই মুলে 

জ্ান্বাবিশ্ৃতি। আত্মগরিমায় ধে সুখ, তাহারও মুলে আর” 

বিশ্মৃতি ১ ফেননা, আ্সহঙ্কারের মত এমন আঁত্মবিস্মুতি আর কি 
আছে ? যাহাকৈ নিয়াষে পরিষণে আত্মবিস্মক্ডি, তাহাকে 
রিযা দেই পেনিসালে সুখ । এ দেখ ভাই, ক্ুগ্ সনদের জন্য 
কারিজীম, জাগরণ বা উপবাস করিতে শ্াস্জুবিস্মুত উন্নীর 
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ভুঃখান্ুভব নাই! এ দেখ, বূপমোগ্ে যে আত্মবিস্মূত, ল্প- 
পপুচ্ছ ধর আচীর উদ্লজ্বন করিতে তাহার ভয় বা দুঃর্ধলাই | 
 জন্মভূমির জন্য,ষে আত্মবিস্মুত, রণ-ক্ষেত্রে শত তর্বার প্রহারেও 
তাহার কত সুখ তবে ভাই জানিয়া রাখ যে, আপনাকে 
সুঁলিতে পারিলেই, পৃথিবার হুঃখবন্তপাকে ফীকি দেওয়া ঘায়। 

কিন্তু ভাই, আর এক কথ! আছে । যাহাক্কে লইয়া আত্ম- 

বিস্মৃত হইবে, সে যদি বঞ্চনা করে, তবে ধে দুঃখের বেগ 
দ্বিগুণ হইবে 1 তাই বলি ভাই; যত কাল অসত্যের জন্য, 
অপার পদার্থের জন্য আত্মবিশ্মৃত হইবে, “ততকাল দুঃখের 

রাঁজেই থাকিবে, ছুঃখকে অতিক্রম কবিতে পারিবে না। 

ফাঁদ চিরদিনের জন্য স্ুখশান্তি লাভ করিতে চাও, যদি 

টিরকালের জন্য দুঃখকে পরাজয় করিতে চাও, তাহা হইলে 

নিত্য ধন, সার ষন, ব্রক্ষধনে মন বাঁধ ; তাহার ভরে আহ্ম- 

বিস্মৃত হও, ব্রচ্ষে 'আত্মোৎসর্গ কর। দেখ ঘভাই, ইহারই 

নাম পুশামিত্ব লিসর্জন” করা । এ ,কখার আর কোন অর্থ 

নাই, আর কোন ব্যাখ্যা তোমরা শুনিও না। "আবার বলি 

ভাঁই, ধন»্জন, রূপ ও বশের মমতা পরিত্যাগ করিয়া, পরর্রন্ধে 

আন্মপমর্পণ কর, তিনি অক্ষয় করচ রূপে, অপরাজেয় ছুর্গূপে 

তোমাকে সকল দুঃখ হইতে রক্ষা করিবেন 
ব্রন্মের জন্য আস্মোতমর্গ কেন করিবে লা ভাই $ ভগ- 

বনের প্রেমে আত্মবিস্মুত্ত কেন হইবে ন! ভহি।?, ব্রচ্ষ কি 
তোগার কেহ নন $ তিনি কি ভৌমাকে সুখী 'করিতে পারেন 
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না? ভুষি প্রাণপণে পরিশ্রম করিয়া, মন্তকের ম্বেদ ভূমিতে 
ফেলিয়া, নিজের জন্য যে অর্থ উপাঞ্ঞান কর, একজন্ জ্মপরিচিজ 

লোক অনাহারে তোমার দ্বারে আলিলে, সেই অগ্রু তাহার জঙ্থা 
হুর করিয়া॥ তাহাকে আহার দান করিয়া, তাহার জন্য আত্ম" 
বিশ্বৃত হইয়া, তুমি সুখী হইয়া থাক । আর ব্রচ্মের জন্য আক 
বিস্বৃত হইলে কি তোমার সুখ হইবে না; তোমার জীবনপগে, 

চলিবার সময়ে, জগণ্কার্ধ্যের প্ররোজনে--স্থতরাং ভগবানের 

ইচ্ছাতে যদি তোমার ধনক্ষয় নহয়, তুমি দরিত্র হও, তাহাতে 

ভুষ্মি সুখী হইবে নী কেন? তাহাতে তুমি জিঘমাণ হইবে 
কেন ? 

তোমার কোন প্রতিবেশী *তোমাকে ভালবাসিয়া, যদি 

স্বহস্তে তোমার বৃক্ষের স্থুপন্ধ ফলটা ছি'ড়িয়া লইয়া যাঁয় 
তাহাতে তোমার কি স্্খ হয় না? তবে মজলময় পরমেশর 

তোমার ফলাফল চিন্তা! ব্যর্থ করেন বলিয়া, তোমার আরব্ধ 

কার্যে অভীগ্লিত ফল দেন ন! বলিয়া, তুমি দুঃখিত হও কেন ? 
দুরদেশ হইতৈ কোন প্রিয় বন্ধু আসিলে, যদি তোমারু প্রিয়তম্ 
ঘুন্তানকেে সঙ্গে করিয়া কিছু দুরে লইয়। যান, তুমি তখন তাহার 
বিচ্ছেদে কাতর হও না, বন্ধুর জন্য ত্যাগ স্বীকার করিয়া হ্থী 
হও) পর্মেশ্বর কিছুকালের জন্থা তোমার পুজ্রকে* তোমা 
হইতে দুরে লইয়! গেন্রে, তোমার পুত্রের মৃত্যু হইলে, তুমি 

ব্যাকুল, হও কন ? সে স্থলে বক্ষে জন্য আত্মনিস্মৃত হইতে 
পার না কেন 4 
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পত্য কথ] বলিলে ভাই, রাগ করিও না। কুল-হগ্বা, 

চামাুড আমার সক্ষলেকই ক কবস্থা1 আঙিও” আমর! 

স্বলরূপৈ ভগধানে বিশ্বাপ স্থাপন করিতে পারি নাই। 
আজিও পরলোক ও পরমার্থে আমাদিগের অলড় খস্থা জন্মে 
নাই। তাই আমরা এক এক বার প্রকৃতিস্থ হই, আপ্ন এক 

এক বার মায়াবশে ক্রন্দন করি; তাঁই এক একবার আঅধনন্দের 

উচ্ছসে মাতিয়া উঠি, আর এক একবার নিরানদ্দে মগ্ন হইয়া 
হাহাকার করিয়া! থাকি । হায়! ধদি পরব্রঙ্মকে বিশ্বাস করিতে 

পারিতাম, ধদি সেই পরম পার্কে জানিতাস, যদি সেইস্পীর 

সমাস্ীয়কে চিনিতাম, তাহা হইলে কি আর রোগ শোক, ছুঃখ বা 
দারিত্র্য আমাদিগকে আকুল করিতে পারিত? কখনই 

পরত লা। 

ভক্তি কি, আমর! জানিনা, প্রেমমন্ত্রে আমরা দীক্ষিত হই 
নাই। 'আত্-বিস্ৃতির কৌশল আমর! জানি নাঃ সে কৌশল 
আমরা জানিতে পারিলেও, তাছা সাধন্কাঁর নাই। তাই আমরা 

সংসারের জীড়া,পুতুল, ক্ষণে হাসি, আর ক্ষণে কীদি ! হায়,কবে 
গে ধিন সাসিবে, কৰে প্রেমময়কে চিনিব, কবে ভাহাতে প্রাণ 
উত্মর্প করিব, কবে তাহার জন্কা আপনাকে ভূরিয় অক্ষয় 
কধডে, আত্মরস্ষ! করির ? হায়, করে সেদিন হবে, কৰে 
উজার ইচ্ছাতে ইচ্ছার মিলন করিয়া, ভবমন্ত্রনা। এড়াইব। 

ইয়। কবে মানব জন্ম সফল হছাবে। ভাই, সংসারের দুঃখ 
ব্ণায়--মায়ার খেলাম মুগ্ধ হুইফ্া, অনর্থক ক্রন্দন করিওনা, 

রিকি 
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ভীহার জন্য ক্রন্দন কর; প্রেমময়ের প্রেম তিক্ষা করিয়া 
কশ্রপা্ত কর, চির শান্তি পাইবে, নিত্যানন্দ-লাভে ভাধিকারা 
ছুইবে। 

ভূতীয় প্রশ্ন-_সুক্তি কি? তা পাই কোথা £ 
রি 

সকলেই বলে, “মুক্তি চাই 1” কিন্ত্ব মুক্তি কাহাকে বলে ? 
আর তা পাইই বাঁ কোথায় ? মুক্তিকি কোন গাছের ফল 
ভাহাতেই কি লোকে" লে, €মাক্ষফল ? লেফল কোথাক্ 

মিলে ? সে বৃক্ষ কোন, দেশে জন্মে ভাই? 
আমি অজ্ঞান, আমার শাস্্র-্তান নাই। শাস্ত্রের কথা, 

জটিল কথা আমি একেবারেই বুঝি না। ঘটাকাশ ব। ঘটের 
নাশ প্রভৃতি কথাতে আমার দস্তস্ফ,ট হয় না । ঘটের নাশে ঘটাব- 
চ্ছিক্প শাকাশের বাহা ঘটে, তাহাই যদি মুক্তি, তবে আর 

পাইলম কি ঠু ভাহা হইলে যে একেবারেই গেলাম! , | 
* একদিন পণ্ডিতের মুখে পন্মাথ-কথা শুনিতেছিলাম । 

পণ্ডিত বলিলেন, মুক্তি চারি প্রকার যথা, সালোক্য, সারসপ্য, 
সাধুজ্য ও নির্ধবাণ। পণ্ডিত এ সকল কথার নানা রূপ দ্ব্যাখ্যা 
করিলেন। আমি কিন্তু স্তাহার কিছুই যুঝিতে পারিলাম না। 
আমার প্রাণ মুক্তির জন্য, মোক্ষফলের জন্য দর্ববদ লালায়িত ! 
বদি মোক্ষফল সামান্য জিনিস হইত, সর্করা, সন্দেশ বা গাঙ্া- 

১৬ 
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'রের মেওয়ার মত মি ফলও হইত, অথব! যদি স্মরণ রৌপ্য 
ৰা হীরকাদির মত মূল্যবান পদার্ঘও হইত, তাহা হইলেও আমি 

“মোক্ষফল সোক্ষফল” বলিয়া ভাবিতাঁম না । কিন্তু মোক্ষফল না 

হুইলে 'ধে আমার দিন চলেনা, সে ফল লাভের জন্য ষে আমার 
মন কাঁদে! তাই পণ্ডিতের কথা শুনিয়া অবধি, সাঁলোক্য 
ও সাধুজ্য প্রভৃতি কথাই কেবল ভাবিতে লাগিলাম ; দিবানিশি 

আমার এ এক ভাবনা-সালোক্য কাহাকে বলে, সাযুজ্য 

কিরূপ ? হায়! মোক্ষফল' যদি এমন জিনিস, যাহার নাম 

শুনিয়া বুঝিতে পারি না, তবে তাহা কৌাঁয় পাইৰ ? কিরূপে 
পাইব? আর তাহার জন্য. আমার 'প্রাণই ব৷ এত কাতর 

হয় কেন ? 

এইরূপ ভাবনাযুক্ত টিতে এক দিন গভীর রাত্রিতে আমি 
দেখিতে পাইলাম, স্বর্গ হইতে এক দিব্য পুরুষ নামিয়া আসিয়া, 
-াহার পবিত্র স্পর্শ ও দ্িব্যজ্ঞান-কৌশল দ্বারা আমার চক্ষু 
দুইটী,ভিতরের দ্রিকে ফিরাইয়া দিল্নে।” যে দিকে অন্ধকার 

ছিল, দিব্য পুরুষের কৃপায় সেই দিকেই আর্মি পরম রমপীয় .. 
অভিনব-দৃশ্ট সকল দেখিতে লাগিলাম । 'দেখিলাষ়, বিমল 
প্রেম-ূর্য্য স্বগীয় কিরণ বিস্তার করিয়া, অস্তরাঁকাশে উদিত 
হুইতেছেন; তীহাঁর সুমধুর অমৃতবর্ষ। কিরণ-স্পর্শে আমীর 
(চিত্তক্ষেত্র অপূর্বব শোভা ধারণ করিতেছে । জীবনে এমন আনন্দ 
ঘস্ফুর্তি আমি আর কখনও অনুভব করি ল্লাই। অবাঁক 
হইয়া দিব্য পুরুষের দিকে চাহিয়া! থাকিলে” তিনি আমাকে 
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ৃ কহিলেন, শক দেখিতেছ ? জীবনের এই অবস্থাকে সালোক্য 
অবস্থা খলে। জীবাত্মা শু পরমাত্মা যে একই লোকে অবস্থিতি 
করেন, এইরূপ অবস্থাতে তাহাই দেখা যায়; পরমাত্মা ষে গে 

আছেন, আর জীবাত্মা যে পৃথিবীতে তাহা হইতে দুরে অবস্থিভি 
করিতেছে, সেই ভ্রান্ত সংস্কার দুর হইয়া ঘায়।” 

এইরূপ আনন্দময় অবস্থাতে কিয়শুকাঁল অতিবাহিত 
হইলে দেখিলাম, চিত্ত-ভূমিতে এক ত্ুন্দর অন্কুর উদগত হুই- 
তেছে। সূর্ধ্যকিরণ আরও উজ্জ্বল হইলে, আমার দৃষ্টিশক্তি 
আরও প্রখর হইলপ *তখন দেখিলাম, যেন সেই প্রেম-সুষ্যের 
প্রকৃতি ও আমার চিন্তভূমির প্রকৃতিতে চম্ডকার সাদৃশ্য 
রহিয়াছে। আমার চিত্তভূমি মৃত্তিক্টময় এবং বহুনিন্ে অবস্থিত 
হইলেও, যেন অনন্ত রশ্মিজাল-পরিশোভিত উন্নত প্রদেশ- 

বিহারী স্থশোভন প্রেম-সূর্য্যের সঙ্গে একরূপ প্রক্কতিবিশিষ্ট 
বলিয়াই অনুভব করিতে লাগিলাম ;এবং সেই অনুভূতি বলেই 

যেন চিত্তভূমিতে নবোদ্লগত অস্কুর ক্রমে বদ্ধিত হইতে লাগিল। 
এই আশ্চ্যজন্তক অবস্থাকে রহস্যময় মনে করিয়া,দিব্য পুরুষের * 

দিকে চাহিলে,তিনি বলিলেন,_-“কুবিতে পাঁরিতেছনা ? ইহারই 
নাম সারূপ্য। ভগবানের কৃপাতে "আত্মজ্ঞান লাভ হইলেই, 

পরমাত্মার জ্ঞান লাভ হইয়া থাকে। জীবাত্স! বে পরমাত্মার 
প্রকৃতিতে গঠিত,-পরমাত্ার অনুসরণ করাই "বে জীবাঝ্মার 
সথগ্টির নিয়তি ঝা! লক্ষ্য, জীবনের এই অবস্থাতে তাহাই বুঝিতে: 
পলুরা যায়।? 
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জিব্য পুরুষের কথা শুনিতে শুনিতে দেখিলাম, চিতডুমির 
লেই অঙ্কুর শাখা প্রশাখা বিশ্তীর করিয়া, সুন্দর বৃক্ষে পরিণত 

হইল; এবং, সেই বৃক্ষে হুন্ধ পুষ্প প্রস্ফ,টিত হইয়া, সৌরভে 
দিতগুল আমোদিত হুইল । সেই পুণ্পের স্বর্গীয় সৌরভে আমি 
প্রমত্ত হইয়া! উঠিলাম, এবং আপনার প্রাণের আনন্দাধেগ সং: 

বরণ করিতে না পারিয়া, ছুই বাহু তুলিয়া নৃত্য করিতে লাখি- 
লাম। দিব্য পুরুষ তখন আমাকে কহিলেন,--“দেখ, তোমার 

এখন যে অবন্থা হইয়াছে, তাহাকে সাযুজ্য মবস্থা বলে। 

জীবাত! ও পরমাত্াতে ষে অভেদ্য যোগ 'রাহয়াছে, জীবাত্মার 

উপর যে পরমংত্া নিত্য কার্যযশীল, এই*অবস্থাতে মানুষ তাহাই 

বুঝিতে পারে |” 
দিব্য পুরুষের কথ। শুনিতে শুনিতে, আমার চিত্তে আমি- 

ব্ষচনীয় প্রশাস্ত ভাবের আবির্ভাব হইল, শারদীয়া পুর্ণিম। 

শিশিতে ঘন-বিরহিত ক্সাকাশের যেমন প্রশাস্ত ভাব, আমার 

চিত্তেরও সেইরূপ অবস্থা হইল। চিভ“ভূমিতে দৃষ্টি নিক্ষেপ 
. করিয়া দেখি, ষে রমণীয় বৃক্ষের পুষ্পের হুগন্ধে আমি প্রমত্ত 

হইয়াছিলাম, সেই বৃক্ষে পুষ্পা্যস্তরে অপুর্ব ফল জন্মিয়াষ্ছে ! 

দেখিতে দেখিতে ফলের বৃন্ত পু হই! উঠিল, এবং পুষ্প 
পড়িয়। গেল। দিব্য পুরুষ সেই পুষ্পের দিকে অঙ্গুলী নির্দেশ 
করিয়া! কহিলেন,__“এতক্ষণে তোমার নির্ববাণ-প্রাপ্তি হইল। 

'শীরমাতবা। ব প্রেমসূধ্যের শভুাদয়ে তোমার চিত্তডৃ্বির অজ্ভানা- 
ক্ককার'রিদূরাত হইয়াছিল; রাম সূর্য্যেরই প্রভাধে তোধায 
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চিততক্ষেত্রে প্রোমের আস্,ৰ র জগ্মিয়াছিল ; ভাহারই কৃপা- 

কৌশত্লে সেই অস্ব,র বৃক্ষ হইয়া, তাহাতে তক্তি-পুষ্পের 
উ€শত্তি, এবং তাহাতেই মুক্তিফল-প্রসৃত হইল । ,এই মোক্ষফল 
চিরস্থায়ী; উহা এইক্ূপেই তোমার চিত্তক্েত্র ০৪৪ ও 

শব্্যশীলী করিয়া রাখিবে ॥” 

দিব্য পুরুষের মুখের দিকে লরল ও সোত্স্থক দৃষ্টি নিক্ষেপ 
করিলে, তিনি আবার কহিতে লাগিলেন,--“ষাহ1! বলিলাম, 

(বোধ হুইত্তেছে,ষেন ভাল করিয়া বুঝিতে পারিলেনা ৷ মনোধোগ 
পূর্বক শ্রবণ করণ *যাহারা মনে করে, পরমেশ্বর উন্নত লোকে 
্াছেন, এবং মানুষ নিকৃষ্ট লোকে বাদ করিতেছে, তাহারাই 

মনে করে যে, সাধুতা.ও সশকাষ্ঘ সাধন করিয়া, এই লোক 

হইতে যাইয়া, সেই উন্নত লোকে ইন্দ্রত্ব লাভ করিবে, বা 

কড্জল-নয়না অপ্সরাদিগের সহবাসে চির শ্খে কাল ষাপন 

করিবে। এরূপ যাহাদিগের বিশ্বুস, তাহারা মুক্তিতন্ব হইতে 

দুরে অবস্থিতি করিন্েছে। বাসনার নিবৃত্তি দুরে থাকুক,,ভাহারা। 
পার্থিব বাসনঃ লইয়া, পরলোকেও স্থখী হইবার কল্পনা পোষণ, 

করিতেছে । আর যাহারা মানবজীবনের উন্নত সুখের স্বাদ 

পায়নাই, তীহারা মনে করে, গ্রকেবারে আত্মনাশ হইলেই 
সকল হস্ত্রণার অবসান হইতে পারে। 'তাই তাহার ঘটা- 
বচ্ছিম্ন আকাশের গ্যায়, মৃত্যুর পরে অন্য কোন পদার্থে আপনার 

বিসর্জন ৰা 'বিলোপকেই, মুক্তি বা ভব্যন্্্ণার আ্মাবসান মনে 
£করিরা থাকে! 'ত্াহারাও মুক্তিতত্তের কিছুই অবগত নহে । 

জী িরউিডএডতা 
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_. জীবাত্মার স্বভাবের উন্নতি বা বিকাশ এবং বিকৃতির যা 
করণেই জীবের মুক্তি হইয়া থাকে । পুষ্পে বদি কীট বংশ 

করে, পুষ্পের, সৌন্দধ্য থাকে না। পুষ্প যদি প্রস্ফ, টি 
হুইবার সুবিধা না পায়, পুষ্প নষ্ট হইয়া যায়। পুষ্প" হতে 
কীট দূর করিলে, এবং পুষ্প প্রস্ফ,টিত হইবার স্ৃবিধা করিয়া 
দিলেই, পুষ্প সর্ববাঙগ সুন্দর হতে? পারে। কু প্রবৃত্তি ও কু 

অভ্যাস হইতে মুক্ত করিলে, এবং সতপ্রব্ীত্তির সমুন্নতি করিবার 

সুবিধা করিয়া দিলেই, আনবাত্মার মুক্তির পথ প্রশস্ত হইতে 

পাঁরে। কিন্তু পারলৌকিক ইন্দ্রিয় স্থখের-প্রত্যাশা, বা আত্ম" 

বিনাশ করিবার' উপায় রা করিলে, জীবাত্মা মুক্তিপথের 

পথিকই হইতে পারে ন| 
“প্রকৃতরূপে ৫ রর: মানুষ যখন দেখিতে 

পায় যে, জীবাত্মা ও পরমাত্বা একলোকে অবস্থিতি করিতে- 

ছেন, যখন দেখিতে পাম যে, পরমাত্ার প্রকৃতিতেই 

জীবাত্, গঠিত হইয়াছে, ষখন দেখিতে গায় যে, পরমাত্যার 
যোগে বা অনুপ্রাণনাতেই জীবাজ্মা মঙ্গলের পথে পরিচালিত 
হইতেছে, তখনই সে মোক্ষপথে চলিতেছে । এইবূপে মোক্ষ- 
পথে চলিতে চলিতে, ধখন তাহার ইচ্ছা পরমাত্মার ইচ্ছার সঙ্গে 
অভিন্ন দেখিতে পায়, তখনই সে মোক্ষফল লাভ করে। এই 

(ফল হইতে আর দে কিছুতেই বঞ্চিত' হয় না। এই অ্যুত 
অবস্থাতে পরমাত্মার কৃপাতে, সে কেবল পুর্ণ মঙ্গলের দিকেই, 
যাইতে থাকে ; ইহারই নাম মুক্তি।" যুক্ত অবস্থায়ই জীব নিষ্কাম 



ও পরমারথ-্রসঙ্গ। 8৩১ 

ধর্মের অধিকারী ক থাকে। বালকের যেমন ক্রীড়ার জন্য. 

ক্রীড়া” করে, অথচ তাহাতেই পরম সথখ অনুভব করিয়া থাকে, 
নিঙ্ষাম  ধর্রের অধিকারী মুক্ত ব্যক্তিরা সেইরূপ নিত্য ও 

নিশ্মল সখের অধিকারী 1৮ 



জজ 
॥ 

তা 
ন্ 

। 

ভদ ও তাহার ফল। 

_ বিধাতার সষ্টিতে, কি জড়জগতে,কি মানব-সমাজে, সর্বত্রই 

অসীম বিচিরেতা দেখিতে পাওয়া যায় । একটা জড়পদার্থ আর ' 
একটী জড়পদার্ের মত নহে, একজন মানুষের দেহ বা মনও 
আর একজন মানুষের দেহ বা মনের মত নহে। এই কিচিত্রত! 
সৃষ্টিকর্তার অনন্ত জ্ঞান, অনন্ত প্রেম ও অনন্ত ইচ্ছাই প্রকাশ 
করিতেছে । এই অসীম বিচিত্রতার অফ্টী যেমন এক, .ইহার 

লক্ষ্যও সেইরূপ এক । ইহার লক্ষ্য জগতের উন্নতি, জীবের 

সদগতি | জড়জগতের পদার্থ সকল বিভিন্নরূপী ও ভিন্ন প্রকৃতি" 

বিশিষ্ট হইয়াও, পরস্পরকে আকর্ষণ করে, আর সকলে মিলিয়া 

কেন্দ্রাতিমুখেই গমন করিতে চায়। জড়ের এই দ্বিবিধ গতিকে 
যোগাকর্ষণ ও মাধ্যাকর্ষণ ব্লা যায়। মানব জগতেও বিধাতার 

সেই নিয়ম কার্য ক্রিতেছে। ভিন্ন ূ প বিশিষ্ট এবং ভিন্ন অব- 
শ্থাপন্ন হইয়াও, মানুষ পরস্পরের প্রাণমন আকর্ষণ করে, এবং 

(পিকলেই এক হইয়া পরমাত্যা বা প্রাণ-রাজ্োর কেন্দ্রের দিকে 
'খাইতে চাহে। মানবজ্লগতের এই দ্বিবিধ গতিকে প্রেম ৪ 
ভক্তি নাম দেওয়া যাইতে পারে 
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মঙ্গলময় বিধাতার স্ৃগ্টির লক্ষ্যই মঙ্গল, আর স্যগির 
এই বিচিত্রতা, পূর্ণ মল সাধনেরই উপকরণ; স্কৃতরাং অসীম 
বৈচিত্র সত্বেও জড়ে জড়ে বা মানুষে মানুষে স্বভবতঃ বিরোধ 
নৃই। খাহা আপাততঃ পরস্পর বিরোধী বলিয়া বোঁধ হয়, 
তাহাও লক্ষাদাধনে বিরোধী নহে। স্ৃতরাং উভয়ের মূল্যই 

সমান, কেহই কাহা অপেক্ষা হীন নহে । ওষধ ও পথ্য উভয়ে- 

রই ' লক্ষ্য রোগ-নিবাঁরণ ; সুতরাং তিক্ত হইয়াও ওধধ যেরূপ 

উপকারী, সুস্বাদু হইয়াও পথ্য সেইরূপ উপকারী ; কেহ কাহা৷ 

অপেক্ষ। শ্রেষ্ঠ বা নিক নহে। একজন রাজনীতিজ্ঞ আর. 
একজন ক্লধক আপাতত; দেখিতে অনেক বিভিন্ন হইলেও, 

দেশের পক্ষে, রাজ্যের পক্ষে উভয়ে সমান মুল্যবান । কৃষকের 

দ্বারা শৃস্ঠোৎ্পাঁদন হুইয়া যদি রাজ্য বাঁচে, তবেইত রাজ্য আর 

রাজনীতি ? তেমনই আবার রাজনীতি-কৌশলে দেশ রক্ষিত 

হইয়া, কৃষির উন্নন্তি ও কৃষিকার্ধ্ের স্থুবিধ! হইলেই ত কৃষকের 

জীবন ও কাধ্য চলে % অতএব কৃষ্কও যেমন, রাঁজনীত্তিজ্ঞও 

তেমন ; কেহ সত, আর কেহ পাঁচ নহে । 

» মানুষ যখন ভমবুদ্ধিবশে অহস্কত ব৷  স্বার্থান্ধ হয়, 'তখনই . 
আপনাকে শ্রেষ্ঠ, পরকে নিকৃষ্ট, রামকে বড়, আর শ্ামকে 
ছোট দেখিতে পাঁয়। নতুবার্ঁমানুষের পক্ষে মানুষ মাত্ত্রই, 

সমান প্রেমের পাত্র। যে ন্িধাতা চরাচর বিশ্বের অধিপতি এবং 

রা্মাধিরাজ ও হইয়াও, ছোট বড় সকল মানুষূকেই মমদৃষ্টিতে 

ৌথতেছেন, দকল মানুষই ভীহার সন্তান, এবং ভীহার ভাবে 
১৭ 
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ভাবাপন্ন ). বিধাতা! যেন.এক হস্ত বিস্তার করিয়া, মানবজাতিকে 
প্রেমের ক্রোড়ে আহ্বান করিতেছেন, আর এক হস্তে স্ায়দণ্ড 
ধারণ করিয়া, মানব-সমাজকে নিয়মিত করিতেছেন। সুক্গন দৃষ্টিতে 
দেখিলে, প্রেমও ন্যায়ে দূরতা দেখিতে পাওয়া "যায় না | 

ভগবান পূর্ণ প্রেমময় । যেখানে পুর্ণ প্রেম, সেখানেই ন্যায় 
বর্তমান । রামকে তিনি পূর্ণরূপে প্রেম রুরেন, শ্যামকেও তিনি 

পূর্ণরূপে প্রেম করেন। অতএব রাম ও শ্যাম উভয়েই তীহার 
রাজ্যে সুখও সুযোগ তুল্যন্দপে পাইবার অধিকারী । মানুষ 

বিধাতার নিকটে যে অধিকার পাইয়াছে,্লানুষের নিকটেও সেই 
অধিকার কেন না পাইবে? সকল: মানুষই হৃদয়মন লইয়া 
জন্মিয়াছে, সকল মানুষেবেই চিত্তবৃত্তি সমূহ অনন্ত উন্নতিশীল, 
সকল মানুষই সুখ ও স্বচ্ছন্দতায় সমানরূপে অধিকারী | ভগ- 

বানের সন্তান, এবং সমান অধিকার লইয়া জন্মিয়াছে বলিয়া, 

মানুষ সকলেই সমান ; /£কহ সাত, আর কেহ পাঁচ নহে। 

আজ যাহাকে সাত মনে করিতেছ, কাল আবার সে ছোট হইতে 

পারে। কেননা, পাঁচ যে কাল নয় হইবে না, বিধাতার রাজ্যে 

এমন নিষেধ-বিধি নাই। মানুষের সমান,অধিকারের এইরূপ 

জানের নামই সাম্য । ভক্তি এই সাম্য-জ্ঞানের কেন্দ্র, আর 
প্রেম বা লোকপ্রীতি ইহার পারধি। অতএব প্রকৃত তত্বজ্ঞ 

ব্যক্তির নিকটে এই সাম্যবাদ একটা সামাজিক সিদ্ধান্ত বা 

মত নহে, ইহ! তাহার ধন্মাবিশ্বাসের অঙ্গস্বরূপ। এই সাম্যবাদের 

মর্ধ্যাদ! যাহারা রক্ষা! করেনা, এই পাম্যবাদের ধাহারা বিরুদ্ধাচা্ 



জাতিভেদ ও ভাহার ফল। ১৩৯ 

করে, তাহার! ভক্তি ও প্রেমের মহিমা হৃদয়ঙ্গম করিতে পারে 

না। তীহার! বিশ্বজনীন উদার ধর্মের আদর্শ হইতে অনেক 
নিম্েই অবশ্থিতি করিতেছে । 

». সার্ম্যবাদের এরূপ অর্থ নহে যে, সমাজ-মধ্যে মানুষের 
সম্্রম বা আধিপতোর তারতম্য থাকিবে না। এরূপ তারতম্য 
অবশ্যই থাকিবে । গুণ, জ্ঞান ও ক্ষমতানুসারে মানুষে মানুষে 

ইতর বিশেষ হইতেই হইবে। একজন পুতচরিত্র পরহিতৈষী 
ব্যক্তি একজন দুক্ধার্যযশীল পাষণ্ড লোক হইতে অবশ্যই 

শ্রেষ্ঠ বলিয়া পৃজি্ত হইবেন; একজন বিজ্ঞানবিদ্ মহাপণ্ডিত 
একজন গগুমুর্খ অপেক্ষা শতগুণে* সন্মানিত হইবেন ; আর 
একজন কন্মরঠ ও উপার্জনশীল ধ্যক্তিও একজন অলস ও 

পরানুগুহীত ব্যক্তি অপেক্ষা বহু পরিমাণে আদরণীয় হইবেন, 

সন্দেহ নাই। এইরূপ তারতম্যের মূলে প্রেম-বিরুদ্ধ বা স্যায়-বিরুদ্ধ 

ব্যবহার নাই । যেরূপ বিধি বা ব্যবস্থার মানুষকে স্বাভাবিক 

অধিকার হইতে বঞ্চিত কিরে, তাহাই সাম্যবাদ অর্থাৎ ভক্তি ও 

প্রীতির বিরোধাঁ। মানব-কুলে যে জন্মগ্রহণ করিয়াছে, ত্মহারই 
এই সকল ন্যাঁভাবিক অধিকাঁর আছে, বথা,_-সে ইচ্ছামুসারে 

বিদ্যাশিক্ষা করিতে পারিবে, ইচ্ছানুসারে যে কোন ব্যবসায় 

করিতে পারিবে, ইচ্ছানুসারে ্ দুসাধন করিতে পারিবে, ইচ্ছা- 

নুসারে পতি বা পত্বী নির্বাচন করিতে পারিবে, আবাধে পুর্বব- 
পুরুষের সঞ্চিত গম্পত্তি ভোগ করিতে পারিবে, ক্ষোপাভ্জিত 
সঈপত্তি ইচ্ছানুসারে দান বা ব্যবহার করিতে পারিবে, যেরূপ 
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খাদ্য স্বাস্থ বা রুচির উপযোগী হয়, তাহাই গ্রহণ তর 

পারিবে, খাহাঁকে ভক্তি করিবৈ বা ভালবাঁসিবে, তাহারই সঙ্গে 

আত্মীয়তা করেতে বা আহার বিহারে . সম্মিলিত হইতে পারিবে, 

ইত্যাদ্ি। এই সকল স্বাভাবিক অধিকার হুইতে কাহাঁকেও 
বঞ্চিত করিতে চেষ্টা করিলেই, সাম্যবাদের অর্থাৎ ভক্তি ও 

প্রীতির বিরুদ্ধাচার করা হয়। কেননা, ভক্তির আশ্রয় ও 

প্রেমের উত্স ভগবান মানুষ মাত্রকেই এই সকল অধিকার 

দিয়া পৃথিবীতে প্রেরণ করিয়াছেন, আর এই সকল অধিকারের 
সদ্যবহার করিয়াই মানুষ শাস্তি ও সদ্গতির পথে অগ্রসর 

হইবে । | 

ভক্তি ও প্রীতির বিপানে জগতে বৈচিত্র্যের মধ্যে ষে 

একতা বাঁ সাম্য রাঁজত্ব করিতেছে, অল্পবুদ্ধি ও স্থার্থান্ধ মানুষ 

তাহ। দেখিতে পাইতেছে না। সুতরাং নান! প্রকারের অসাম্য 

ও অশান্তির স্গ্রি করিতেছে ; যাহা! একতা ও উদারতা শিক্ষার, 
হেতু, তাহাকেই ভিন্নত। ও বিরোধের কারণ মনে করিতেছে । 

তুমি ধনী, আমি দরিদ্র। আমার যাঁদ ধনের-প্রয়োজন না 
_ খাকিত, তাহা হইলে তোমাতে ও আমাতে গ্রভুভৃত্যের সম্পর্ক 
হইত না, দাতা ও গৃহীতার সম্বন্ধ হইত না; তোমার ও আমার 
মধ্যে পরিচ্যা, ন্রেছ ও কৃতজ্ঞতাস বিনিময় হইত না। তোমার ও 

আমার অবস্থার বৈচিত্র্রকে কোথায় একতা ও উদারতা-শিক্ষার, 
প্রেম ও ভক্তি সাধনের কারণ জ্ঞান করিবে, না, ভুমি উহাকেই 

বিচ্ছেদ ও. বৈষম্যের কারণ স্থির ক্রি! বসিয়া, আছ-! 
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_ বিচিত্রত।পুর্ণ সুখের সংসারকে মানু কত প্রকারে -অসাম্য 
ও অশীস্তি দ্বারা দুঃখময় করিয়া রাখিয়াছে, তাহার ইয়ত্তা 
নাই। সমাজ-মধ্যে প্রধাঁণতঃ আমরা নিম্নলিখিত কয়েক 

প্রকারের অসাম্য দেখিতে পাই যথা-_ 
১। জন্মগত । 

২। বংশগত । 

৩। দেশগত। 

৪1৯ এঁশর্ধ্য অর্থাৎ ধন, জন বা পদগত-_-এবং 

৫1 মতি 1) 

এই সকল অসাম্যের মধ্যে আমরা! প্রথম দ্বিতীয় ও তৃতীয় 

প্রকারের অসাম্যকেই জাতিভেদ* নামে অভিহিত করিলাম । 

এইবুপ করিবার কারণ এই যে, জন্ম শব্দের সঙ্গেই জাতি 

শব্দের প্রকৃত নিকট সম্বন্ধ, ধনগত বা পদগত অসাম্যের সঙ্গে 
জন্মের কোন সম্পর্ক নাই। আর, ধনগত বা পদগত অসাম্য 

অনিষ্টকারী হইলেওঃ উহা! সমাজে স্থায়ী হইতে পাঁরে না)! আজ, 

যে পদাতি, কালে সে প্রাড় বিবাক হইতে পারে ; ; আর, আজ যে, 

ঘ্রিধনি, সময়ে ধনী হওয়া তাহার পক্ষে অসম্ভব নহে। *প্রাড় বি. 

বাকের পুত্তকে প্রাঁড়বিবাঁক হইতেই হইবে, আর দরিদ্রের সন্তা- 
নকে দরিদ্রই থাকিতে হইখৈ, এমন কোন বিধি নাই ।* কিন্তু 

শিক্ষার গুণে বা অবস্থার পরিবর্তনে, কোনরূপেই জন্মগত, 

বংশগত বা দ্লেশগত অসাম্যের প্রতিকার হইবার কোন উপায় 

নাই । একজন রমণী বা তাহার কন্যা চিরকাল *রমণীই 
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খ্াকিবে, কদাপিহ পুরুষ-পদ-বাচ্য হইতে পারিবে না; রামের 
পুজ্র বা শ্যামের পৌন্র পুরুষাধুক্রমে রাম ব! শ্যামের বংশধরই 
থাকিবে; আর এক দেশের অধিবাসীও দেশত্যাগী ন। হইলে, 
অন্য দেশের অধিবাসী বলিয়! কদাপি গণ্য হইতে পারিখে না। . 

- : জন্মগত অসাম্য কিরূপে রক্ষিত হইতেছে, তাহাই দেখা 
বাউক। বিধাতার ইচ্ছাতে, একই দেশে, একই সমাজে, একই 
পরিবারে একজন জন্মিয়াছে পুরুষ হইয়া, আর একজন জন্মিয়াছে 
নারী হইয়া । পুরুষের সুৃখত্বঃখ, ভাবচিন্তা, শক্তিসামর্থা, দায়ীত্ব 

বা সত্ত্বের মূল্য নারীর এ সকল বিষয়ের মূল্য "অপেক্ষা কিছুই 
অধিক নহে। পুরুষ নারী হইতে বেশী বুঝে না, নারীর অপেক্গণ 
পুরুষের ভক্তি ব! কার্ধ্যশীলত! অধিক নহে। তবে পুরুষ ও 
নারীর প্রকৃতিতে পার্থক্য আছে। কিন্তু পুরুষের সাহস, সাম- 

ধ্যের যে মূল্য, নারীর সহিষ্ুতা বা কোমলতার তদপেক্ষা কম 
মূলা নহে। শাস্ত্রে বলে, নারী গৃহলক্গনী, কবিতা বলে, নারী 

অদ্ধাঙগরূপিণী ; কিন্তু কার্ধ্যকালে পুরুষই যেন পদার্থ, আর নারী 

তীহার ছায়া; পুরুষই যেন সংসারের সর্ববময় কর্তা, আর নারী 
যেন কিছুই নহে। পুরুষ আর নারী যে দমান, পুরুষ অদ্ধ এবং 

নারী অদ্ধ একত্র হইলেই যে পুর্ণ এক হয়, তাহা পুরুষ জানে, 
কিন্তু মূরখৃতা ও স্বার্থপরতা তাহাকে উ জ্ঞান হৃদয়জম করিতে 

দেয় না। তাই এইরূপ ব্যবস্থা হইয়াছে যে, কৌলিক সম্পত্তি 
পুরুষ থাকিতে রমণী অধিকার করিতে পারিবে না।.নারীকে যে 

উত্তরাধিকারের একে বারে অনুপযুক্ত মনে করা হইয়াছে, তাহ! 
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নহ্ে+ তবে কিনা, ভোগ দখল করিবার জন্য পুরুষকে যখন 

আর খুঁজিয়া পাওয়া যাইবে না,'তখন পুরুষ মধু অভাবে নারী 

গুড় স্থান পাইবে। বনু বিবাহ বা সামাজিক ব্যতিচার করিয়া 
পুরুষ কুক ফুলাইয়া চলিতেছে, আর নারী অবলা; তাই পাঁচ বু" 

সরে বিধবা হইয়াঁও আজীবন ব্রন্মচধ্য লইয়। আছে। সমাজের 

এই ব্যবস্থা ! সপ্তবর্ষ বয়সের সময়ে অর্থলোভী পিতা গণ্ড মুর্খ কা 
চরিত্রহীন পাষণ্ডের সঙ্গে বালিকার বিবাহ বা বিসঙ্জন দিয়া 

রাখিয়াছে,। বয়ঃপ্রাপ্তড হইলে, * বালিকা যখন বুঝিতে পারিল 

যে, সেই ক্রেতাপ্তাহ্ার জীবন-সর্বস্ব হইবার উপযুক্ত নহে, 
তখনও শান্ত বলিবে ঘে, সেই নর্লাধমই তাহার বৈধ পতি ! নির- 
পরাধে যদি সে পত়্ীকে পরিত্যা করে, এক্ মুষ্টি উদরান্ন 

দিলেই তাহার অব্যাহতি! আর সে যদি শত অপরাধীও 

হয়, হৃদয়ের রক্ত দিয়াও সেই বালিকাকে তাহার পশুবৃত্তি" 

চরিতার্থ করিতে দিতেই হইবে !! ,পুরাতন অধর্্ম-শান্ত্রের সঙ্গে 
উনবিংশ শতাবধার “ছু সভ্য” আন্গরিক ব্যবস্থা বা! আইন মিলিয়া, 

এইরূপে পুক্কষ ও রমণীর মধ্যে অসাম্য রক্ষা! করিতেছে ! | 

,. কেবল ইহাই নহে। সন্তানের উপরে পুরুষের যত দাবি, 
বলিতে গেলে, নারীর তদরপেক্ষা অধিক । সত্য কথ! বলিতে 

গেলে বলিতে হয়, অনেক্+* সময়ে সন্তাঁনৈর পিতৃত্ব নিরূপণ, 

কঠিন হইতে পারে,মাতৃত্ব সম্বন্ধে কোন সংশয়ই হইতে পারে না? 
তথাপি, নার] বুকের রক্ত দিয়া যাহাকে প্রতিপালন করিতেছে, 

৪ আন্ুরিক* আইনের ৰলে পুরুষ সেই কোলের ধন. কাড়িয়া 
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নিয়া, নারীকে উন্মাদদিনী বা. দংসারেই শ্মশানরাসিনী - করিতে, 

পাবে ! পুরুষ-রাজমন্ত্রীর আসনে বসিয়া আছেন, আয় নারী: 

“নারী” বলিয়া রাজমন্ত্রী হওয়া দূরে থাকুক, রাজপুরুষ নির্ববা- 

চনের অধিকারেও বঞ্চিত । এক সঙ্গে বিশ্ববিদ্যালয়ে পরীক্ষা 

দিয়া, নারী হইল প্রথম, আর পুরুষ হইল সকলের অধম ? কিন্তু 

পুরুষ “পুরুধ”,কিনা, তাই বিদ্যাভূষণ নামে পরিচিত হইল ! 
আর নারী “নারী” বলিয়াই উপাধি পাইবাঁর অযোগ্য হইয়া 

রহিল !! 

স্ত্রীপুরূুষের মধ্যে আর একটা গুরুতর গুসাম্য দেখাইয়াই, 

অন্য কথা পাড়িব। ভক্তি ও প্রেমের ' অনুমোদিত বিবাহের 
আদর্শ কি ? না, স্বাধীন ভাবে, স্বাধীন প্রেমে নরনারী পরশ 

স্পরকে আত্মসমর্পণ এবং পরস্পরের ভার বহন করিতে প্রতি- 

শ্রুত হওয়া । কিন্তু বিবাহ-স্থলে আযরা কি দেখিতে পাই ? 

দেখিতে পাই যে,পুরুষের নিকটে নারী যেন কতই হীন। নারীকে 
উদ্ধার করিবার, নারীকে অনুগ্রহ করিবার। এবং নারীর বোঝা 

বহিবার জন্যই যেন পুরুষ রিবাহ- কার্যে ব্রতী হইমাছে ; মাত- 

ঙ্গের কর্্স্থাধীনে ষেন কুরঙ্গীকে অর্পণ করা৷ যাইতেছে । সে 
জন্যই বিবাহের প্রথম অনুষ্ঠান “কন্তা-সন্প্রদান 1৮কিন্তু জিজ্ঞাসা 

করি, বরের নিকটে যদি কন্যা-সদান চলে, তবে কন্যার 

নিকটে বর-সম্প্রদান চলিবে না কেন? দেশের দোষে বর কিঞ্চিৎ 

লেখাপড়। বেশী জানেন, হয়তো উপার্জন করিয়া খাওয়াইবেন,, 

এই জন্যই কন্যাকে ভীহাঁর হস্তে 'সন্প্রদান করিতেছ। কিন্তু 
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কন্ঠা যে কম ম লেখাপড়া জানিলেও, শৃহকাা অধিক জানেন, 

রোগের*শু সাফা করিতে, আর শোকে পান্না দিতে এবং চরিত্র“: 

গঠনে সাহায্য করিতে জানেন,এজন্য কি তাহার হতে বর-সম্প্র- 
দাঁন হইতে পারে না ? ভক্তি ও গ্রীতির বিনাশক অসাম্য-ঞানই 
খএকপ না হইবার কারণ । 

_. বিবাহ-বন্ধনে পুরুষ ও রমণী আবদ্ধ হইলেই, পতীকে 

পতির কুল-পদবী গ্রহণ করিতে হইবে। রমণীকে গোত্রাঁ 

স্তরিতা, অর্পাঁৎ অন্ধ বংশীয়! হইযা* যাইতে হইবে । একসপ প্রথা 

নিতান্তই হ্যায়বিরুদ্ধ নয় কি? ভৌগলিক উপাধি ভিন্ন আৰ 

কোন উপাধিই বংশ-পরম্পরায় 'লিভে পারে -া। বহ বা 

বন্দ্যোপাধ্যায়ের পুভ্র হইলেই, যদ্দি তাহাকে বস্তু বা বন্দ্যো 

পাধ্যায় হইতে হয়, তাহা হইলে সার্বভৌম বা রাঁয়-বাহাছুরের . 

পুঁজ পৌত্রাদিরও সার্বভৌম বা রায়-বাহাছ্র হওয়া উচিত। 
কের্গলিক উপাধি অসাম্য ও অন্মায়ের উপরে প্রতিঠিত। 
অন্যায়রূপে পুরুষ যে+কৌলিক উপাধি গ্রহণ করিয়াছে, , অন্যা- 

য়ের উপরে অগ্ায়, করিয়া, আবার রমণী কেন তাহার সেই" 

প%্ুপের ভগিনী হইতে যাইবে? নিজের মাতৃবিয়োগ হইলে, 

বিবাহিতা রমণী তেরাত্র অশৌচ পালন করিবে, আর পৃতির, 
মাতৃবিয়োগ হইলে, দশ দির্ঘ/পনর দিন বাং্রিশ দিন আশৌচ 
পালন করিবে। কিন্তু পড়্ীর মাতৃবিয়োগ হইলে, পতি অশোৌচের 
ধুরই ধারিব্নো। এরূপ ব্যবস্থা কি প্রেম-ধর্থের প্রত্যক্ষ 

বৃবরুদ্ধাচারণ নে? এ জগতে জনর্নীর মত গরীয়সী' কে. 
১৮ 
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ধীহার হৃগয়ের বন্তপাঁন করিয়া! জীবন ধারণ কর! যায়, ধাঁছার 
স্নেহের তুলব! এ জগতে নাই, পৃথিবীর সমগ্র এয 
বিনিময় কগ্গিলেও, ধাহার এক বিন্দু স্তন্যের খণ পরিশোধ হয় 
না, তেমন জননীর প্রতি উপেক্ষা, বিবাহ-বন্ধনের খাতিরে তেমন 

জননীকে অপেক্ষাকৃত “পর” করিয়া দেওয়া কি প্রেমময় পর 

মেশ্বরের রাজ্যে শ্রেমধন্যের ঘোরতর বিরুদ্ধাচার নহে ? পুরুষ 

ও রমণীর জীবনের অধিকার বিষয়ে জ্তানাভাব, এবং পশুবলে 
পরাস্রাস্ত পুরুষজাঁতির স্বার্থপরতা-জনিত অহস্কারই এই দাকণ 

অসাম্যের হেতু । 

নারীজাতির উত্তরাধিকার বিষয়ে গো নান প্রকারের 

জাপত্তি উপস্থিত করিয়া থাকে । বিবাহ-বন্ধনবশতঃ পারি” 

বারিক অশান্তি ও সম্পত্তির বহু বিভাগ-জনিত সমাজের দরি- 

জতাবৃদ্ধি প্রভৃতি অনেক কথাই তাহার কহিয়া থাকে ॥' 

তাহার! কিন্তু প্রেম ও ন্াযের দিকে দৃষ্টিপাত করিতে চাহে 
না পুত্রবধূ আসিয়া বদি পুত্রের সঙ্গে সম্পত্তি ভোগ করিতে 
পারে, জামাতা আসিয়া কন্যার সঙ্গে সম্পত্তি ভোগ করিলে 

ক্ষতি কি যদি বহু বিভাগে সম্পত্তি নষ্ট হইয়া যাওয়াই 
প্রত অপ্রার্থনীয় হয়, তাহা হইলে দেশাস্তরে যে ব্যবস্থা প্রচলিত 

আছে, তদনুসারে এ দেশেও কৌপক সম্পত্তি একমাত্র জোষ্ঠ 
পুঁজ্েরই নিজস্ব হয় না কেন? তঞ্জপ করিতে গেলে, এদেশীয় 
শান্ুকারেরা ও পিতার জ্যেষ্ঠেতর পুত্রেরা কি অক্ষয় হইতেছে 
বলিয়া “ঘোর আপত্তি উত্থীপন করিবেন না ? 
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নরনারীর সমভাবে উত্তরাধিকারের ইতিহাস ফোন 

দ্বেশেই "পাওয়া ধায় না। আমাদিগের বিশ্বাস, পুরুধ ও রমর্শী 
উভয়কেই ভুল্য জ্ঞান করিয়া, উত্তাধিকারের ব্যবস্থা,হইলে, জগ- 

তের প্রভূত মঙ্গল হইত। পুরুষকে অন্যায়কূপে কুলপদবীর 
অধিকারী, এবং নারীকে তাহার ছায়ারূপিণী করাতেই, অমূলক 
ভশ্ান্তির রিভীধষিক1 দেখা গিয়া থাকে | যদি ভ্রাতা এবং ভগি- 

নীকে তুল্য মনে কর! যাইত, আর যদি বিবাহের পরে ভগিনী 

তাহার পত্র কৌলিক নামে নামঃহ্কিতা হইয়া “পর” হইয়। না 

যাইত, তাহা হইর্লে জাতুষ্পুক্র ও ভাগিনেয় এ উভয়ই লমান 

“আপন!র”? বিবেচিত হইত, ইস্াতে আর কিন্ছুমাত্র সন্দেহ 

লাই। 
জনসমাজে আজিও পশুবলেরই জয়জয়কার ! জ্ঞান 

বল অতি ক্ষীণ, এবং প্রেমবল প্রতিষ্ঠিত হয় নাই বলিলেও হয় ॥ 
বিধাতার মঙগল-বিধানে যখন পগুবল খর্ধব হইয়া যাইবে, 

ফ্ধানবল প্রবল ও প্রেখ-বল থপ্রতিিত হইবে, তখন আর পুরুষ- 
জাতি নারীজপতিকে এইরূপে নির্যাতন করিতে পারিবে লা! 

বিরাডার পিতৃভাব' পুরুষ জাতিতে, ও মাতৃভাব নারীজাতিতে 
পরিব্যক্ত। স্ত্রী পুরুষ উভয় জাতির সমান অধিকার শ্মিরীকৃত 
ছইয়া, এক দিন সাম্যের মর্ধীস। রক্ষিত হইবে, প্রেম ও শ্যায়ের 

মহিমা ঘোধিত হইবে। 

কিন্ত বতকাল সে সুখের দিন না আসিতেছে, নারীনিগ্রহের 

ধ্বরাম হইট্য নাও মানব-দমাজও স্বাভাবিক পদবিক্ষেগে অঙ্গ- 
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লের পথে, উন্নতির পথে চলিতে পারিবে না। পুরুষ. ও রমণী 
সমাজ-দেছের চুইখানি পা । ' উহার একখানি দুর্বল ধা বিফল 
হইলে, আর একখানি স্ুচারুরূপে চলিতে পারে না। যে ব্যক্তি 
যে পরিমাণে পায়ের উপরে পা! রাখিতে চেষ্টা, করিবে, সে 
ব্যক্তি সেই পরিমাণে চলচ্ছক্তি-বিহীন হইবে। নরনারীর মধ্যে 
অসাম্য স্থাপিত হইয়া যে জাতিভেদ পোধিত হুইতেছে, সেই 

জাতিভেদ-পাঁপের প্রায়শ্চিত্ত স্বরূপ জন-সমাজের আশানুরূপ 

উন্নতি সাধিত হইতেছে ন।। « বহুকাল পধ্যস্ত মানব-জীতিকে 

এই মহাপাঁপের প্রায়শ্চিত্ত ক্সিতে হইবে। " 

ং₹শগত,জাতিভেদ কিল্পপে রক্ষিত হইতেছে, এবং উহা- 

দ্বার জনসমাজের কিরূপ ক্বাপকার হইতেছে, অতঃপর তাহাই 

দেখা বাউক। রাম অতি ধাশ্মিক লোক ছিলেন ; পবিত্র চত্রিত্র 

ও পরম জ্ঞানী ছিলেন বলিয়া, সমাজে ধন্মোপদেষ্টার পদ্ধ লাভ 

করিয়াছিলেন। শ্যাম রায়ের মত জ্রানবান বা! ধর্মবুদ্ধি-সম্পন্ন 

ছিলেন্ না বলিয়া, এঁ পদ বা সম্ত্রম লাভ, করিতে পারেন নাই, 

পানে করিয়া জীবন যাপন করিতেন। রামের পু যছু 
বিদ্যা, ঘুদ্ধি বা চরিব্র-বলে শ্যাম অপেক্ষাও নিকৃষ্ট, হইয়াছে, 
আর শ্যামর পুক্র মধু রাঁম অপেক্ষাও পুতচরিত্র ও জ্ঞানবান 
হইয়াছেন । তথাপি রামের পুক্র।ধলিয়াই, যছু শ্যামের পুজ্রের 
মধুর ধর্দ্মোপদেষ্টা হইবে, এইরূপ ভেদঃজ্জানকেই বংশগত জাতি- 

ভেদ বলা, যায়! এই জাতিভেদ ষে স্ায়পরতা পদে 

ছর্ধলিত করে, তাহা আর বুঝাইয়। দিব? প্রয়োঙ্খন কি.? ৮ 
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এ দেশে ব্রাঙ্মণ ও ক্ষত্রিয়াদিরপে ধে সকল সামাজিক 
শ্রেণীধিভাগ হইয়াছে,মন্াদিয় প্রণীত সংহিতাগ্রস্থ পাঠ করিফেই 
জানা যায় যে, কলম বা ব্যবসায়ই তাহার মূল। বংশীলুক্রমে কর্ম 

ব! ব্যবসায় প্রচলিত রাখা, এবং তছুপরে সমাজের শ্রেণী-বিভাগ 

প্রতিঠিত রাখা, প্রেম ও তক্তির একেবারেই বিরুদ্ধাচার,তাহাতে 

সন্দেহ নাই। নামের পিতা ভট্টাচার্ষ্য ছিলেন । বাম কিন্তু এত 

জড়বুদ্ধি ষে,ব্যাকরণের প্রথম সুত্রই পাঁচ বশুসরে বুঝিয়া উঠিতে 

পারিল না"। শ্যমেনন পিতা অশিক্ষিত ছিল, সুত্রধরের কার্য 
করিয়া জীবিকা! 'নির্বাহ!করিত । শ্যাম কিন্তু ধন্মশান্তে পরম 

পগ্ডিতু এবং বিচক্ষণ রাজনীতিজ্ঞ হইয়াছেন। -বংশগত জাতি- 

ভেদের খাতিরে, রামকে জোর করিয়া ভট্টাচার্যের পদে প্রতি- 

ভিত রাখা, আর শ্যামকে সুত্রধরের কার্যে নিয়োগ করা, এক 
দিকে যেমন ন্যায়ের মন্তকে পদাঁঘাত করা, আর একদিকে" 

তেমনই (্রম-ধর্ন্ের মূলোচ্ছেদ রুরা নয় কি? ধনীর সন্তান 

দরিদ্র হইলেও ধন, রূপবানের সন্তান কদাকার হইলেও 

রূপবান বিবেচিত হওয়া যেমন অসঙ্গত ও হাস্যকর, তট্রচার্যের 

স্তন গগমূর্খ হইয়া ভট্টাচার্য্য খাঁকাও ঠিক সেইদ্প। যে 
ব্যক্তি গ্রথর মস্তিষ্ক বা উন্নত হৃদয় 'লইয়! সুত্রধরের গুহে জন্ম 
গ্রহণ করিয়াছে, বিধাত।র কাধ্য ও উদ্দেশ্যের বিক্ুদ্ধাচার 

করিয়া, তাহাকে হীন একাষে আবদ্ধ করিয়া রাখা ভক্তি ও 
প্রেমের প্রত্যুক্ষ বিরুদ্ধাচরণ নহে কি? . 

মান সময়ে এ দেশে শিক্ষার ফলে ও অবস্থার শাসনে 



২৯... পরমার্থ, প্রলঙ্গ। 
হিজর রিটন টিউিতহ নতি নিিনিিনিতািডি হা 7িয 
কর্ধধ ব বাবার পুর্ন মত বিডির ্রেমীতে আর জব নাই 
এইক্ষণ ভট্টাচার্যের পুক্র অনায়ামেই দোকান পাতিয়' তৈল 
বিক্রয় করিতেছে; আর তৈলকারের পুক্রও ক 
বসন, উপবেশন করিতেছেন। এ সময়ে এদেশে প্বংশগ | 

জাতিতেদ রক্ষার চেষ্টা যে ঘোরতর অপকর্ম, তাহা! টা 

রাছল্য। পাঁচক ব্রাহ্মণের পুজ্র পাউরুটি-বিক্রেতা যদি তৈল- 
কার রাজনীতিজ্ঞের পুজ্ৰ ধর্দদোপদেষ্টা অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ বলিয়। 
পরিগণিত হয়, তাহ! হইলে দুগ্ধ ও নবনীত উপেক্ষ! করিয়া, 

'গ্বোনুত্র ও গোময় ভক্ষণ করাই বিধেয় ! 

কাহারও :কাহারও এইন্ূপ সং স্কার আছে যে, বংশগত 

জাতিভেদে ব্যবসায়ের উন্নতি হইয়া থাকে । তাহারা! বলেন, 
একই ব্যবসায়ের উন্নতির জন্য লোকে পুরুষাণুক্রমে চেষ্টা ও 

' পরিশ্রম করে ; তাহাতেই উহ্থার উন্নতি হইবার পক্ষে বিশেষ 

হৃবিধা হয়। এরূপ সংস্কার যে ভ্রমসন্কুল, তাহাতে সন্দেহ 

নাই। স্বাভাবিক ন্েহবশতঃই পিতামাত। সম্তানদিগকে নিজ- 

স্কৃত কায বা ব্যবসায় অথবা তদপেক্ষা উন্নততর হাধ্য বা ব্যব- 

সায়ের উপযুক্ত করিতে ইচ্ছা করে। তাহাতেই কার্য বা! 

ব্তসায়ের অব্যাহত উন্নতি হইয়া থাকে । যদি তন্বায়ের পুজ্ 

তম্তবায় থাকিলেই বধ্্র-বয়ন ব্যবসাদ্ধের চরমোন্নতি সম্ভব হইত, 

তাহ! হইলে আমাদিগকে আর বর্তমান সময়ে ইউরোপীয়, 

বনতনির্্াতাদিগের মুখাপেক্ষী হইয়া থাকিতে হইত না 1, 

বংশগত জাতিডেদের খাতিরে এছেশে বন্ত্রবরন' কাধ? য়ে নথ 
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শালী পবন পুরুষাগুক্রমিক তান প্রচলিত 
 ছিল। 

ম্যায় ও প্রেমের বিধান লঙ্ঘন করিয়া, এলেশে শগত 

াতিভেদ প্রতিঠিত রহিয়াছে । তাহাতেই নিশ্চলিবিত কুফল 
ফলিয়া, এদেশের অধিবাসিদিগকে ছুঃখ ও ছুর্দশায় নিপীড়িত 
করিয়া রাখিয়াছে। এই জাতিভেদের জন্য জনসাধারণের 
প্রতিভা ও কচি স্বাভাবিক প্রসার লাভ করিতে পারিতেছে না; 
উহ শৃক্ঘলন্দ্ধ থাকায় ক্রমে জাতীয় জীবন ক্ষয় হইয়া যাইতেছে । 
প্রতিবর্ষে কর্ম্দকরি, তুস্তকার ও কৃষকের গৃহে সহত্র সহক্ত্র 
প্রতিভ্শালী শিশু জন্মগ্রহণ করিয়াও, আপনার্দিগের মেধাশক্তি 
ও রুচি অনুসারে কায করিতে পান্মিতেছে না। অনিচ্ছায় অনুষ্ঠী 
যোগী, কাধ্য করিয়া জীবন যাপন করিতে বাধ্য হইয়া, ষে 
ব্যক্তি ভগবস্তক্ত ধশ্মাচায, বিচক্ষণ রাঁজমন্ত্রী বা অদ্ভিতীক্ 
বীরপুরুষ হইতে পারিত, সে-ই অলস শ্রমজাবী, অপারগ শিল্পী 
বা অনুপযুক্ত কৃষক হইয়া, আপনাদিগের জীবন ও আপন সম, 

জকে হীনদশীপত্প করিয়া রাখিতেছে। 

». বংশগত জাঁতিভেদের আর এক মহানিউকারী বুঁফল এই, 
যে, উহ্থার জন্য জাতি-সাঁধারণের মধ্যে আদান-প্রদান হইতে 

পারে না। প্রেম ও পবিত্রতার, অনুশীসন শিরোধাব্য করিয়া, 
সমাজমধ্যে উদ্বাছ-কাঁষেনর যতই প্রসায় বৃদ্ধি হয়, যত 
আুখিক বিসতীগ্ ক্ষেত্রে, শোণিতের বিস্তার হয়ু, জাতীয় জীবনের 
শ্নজীবতা ততই 'বৃদ্ধি হয়, 'সমাজ-মধ্যে একতাঁও ততই বৃদ্ধি 
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লাই খাকে। স্ল ও একতা ভিন্ন জাতীয় রি 
অভ্যুদয় সম্তবেনা $ 

ংশগত'জাতিভেদে ক্রমে জন- সাধারণের মন হইতে সাম্য 
ও স্বাধীনতার ভাব তিরোহিত হইতে থাকে । সুতরাং স্বদেশী 

নুরাগ (25:1০890) জাতি সাধারণের অন্তঃকরণ হইতে অস্ত- 
হিত হইয়া যাঁয়। দেশ স্বাধীনহইলে, ব! ধনমানে সমৃদ্ধি সম্পন্ন 
হইলেও, যখন কেবল ছুই বা চারি বংশের 'লোকেরাই সখ 

স্বচ্ছুম্দ বা প্রাধান্য লাভ করিধে, অপর সাধারণের মনে এইক্ূপ 

ধারণা জন্মিয়া যায়, তখন জাতি-সাঁধারণ, দেশের স্বাধীনতা বা 

সমুদ্ধির জন্ প্রাণপণ করিয়া" কখনই যত করিতে পারে না। 

রাজকের গর্ধন্দ অপহৃত হইবার ভয় করিবে কেন? গদ্ধত 

জানে যে, রজকই হউক আর তস্করই হউক, যাহার নিকটে 

থাকিবে, তাহারই ভার বহন করিতে হইবে! যাহার সর্বত্রই 

অর্থীনত। ও হীন দশা, তাঁহার আবার দেশের স্বাধীনতার বা 
উন্নতির স্পৃছা থাকিতে পারে কি? . 
বংশগত জাঁভিভেদ ভগবানের ন্যায় -ও প্রম-বিধানের 
এতই বিরোধী যে, উহার অনুশাসনে যে একবার হীন দশ! প্রাপ্ত 

হয়, সে হীন হইতে আরও হীন হইয়া যায়; গুণ ও চরিত্রের 

উত্কর্ধ লাতের জদ্য তাহার আর ধত্র থাকেনা । পুরোহিতের 
পুঞ্জ জানে যে, সে যেমন চরিত্রের লোকই হউক না কেন, 
পৌরহিত্য করিয়াই তাহার দিন চলিবে। পাছুকা-কারের পুল্রও 
(লে যে, সে বত জ্ঞানী হউক না কেন, পাদুকা নির্মা৭ তিক্গ: 
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তাহার জীবনের: অন্ত. কার্ধ্য নাই৷ হ্ুতরাং নিজ নিজ কৌলিক 

কার্য করিবার উপযোগী শিক্ষা+লাভ করিয়াই তাহারা নিশ্চিষ্ক 

হইতে পারে। যেরূপ ভেদজ্ঞানে মানুষকে এত হীন করিয়া 

ফেলে যে, গুণ ও চরিত্রের উৎকর্ষ-সাঁধনে যতুহীন করিতে পারে, 
গুণ.ও চরিত্রের উত্তকর্ষ সাধনে নিরস্তর যত্রশীল করিয়া, প্রকৃত 
মনুষ্যত্ব লাভ করিতে ও রক্ষা করিতে শিক্ষা দেয় না, তাহা মে 

প্রীত্যবায়ের প্রত্যক্ষ প্রতিনিধি স্বরূপ, তাহাতে আর কি ভুল 

আছে % এই ভেদজ্ঞানই ভারতঞ্দমাজের অসশ্থিমাংস বিষকৃমির 

স্যায় অবিরত দংশন করিতেছে ! এই বিষকৃমি নিহত বা বিদুরীত 
না| হইলে, এদেশের জীতীয় অভুদ্দয় কদাপি সক্তব হইবে না। 

দেশগত জাতিভেদও বিধাতঃঠর নিয়মের গুরুতর বিরুদ্ধা 

চার, সন্দেহ নাই। এক ব্যক্তির জন্ম ভারতবর্ষে, আর এক 

ব্যক্তির জন্ম চীন দেশে, কেবল এই জন্যই যদি উহার এক 

ব্যক্তিকে অপর ব্যক্তি অপেক্ষা শ্রেঠ মনে কর, তাহা হইলে 
প্রেম ও ন্যায়-বিধানেঞ্ধ বিরুদ্ধাচার করা হুইবে। বীরত্ব» বীরত্ব; 

দয়া ও ধন্মমতত্তা প্রভৃতি মনুষ্যত্বের লক্ষণ গুলি কি কোন দেশীয়? 

কের ক্বতঃনিদ্ধ সম্পত্তি £ ভারতবর্ষের মূর্খ কি চীর্নের পণ্ডিত 

অপেক্ষা অধিক জ্ঞানী? তবে এইরূপ ভেদ-জানের মুল 

কোথায় ? আমি ইউরোপবাঁসী, তুমি আমিয়াখগ্ডের লোক; কিন্তু 
উভয়েই সমান গুপজ্ঞানসাঁপেক্ষ সুমান দায়িতপূর্ণ কাঁধ্য করি 
তুমি আসিয়া- -খুগুবাসী বলিয়া, আম! অপেক্ষা, কম পারিশ্রমিক 

নইলে, সনুয্যত্বকে উপেক্ষা! করা হইবে নাকি? আমি ইউ-. 

১০ 
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রোস্ট বলি, ঘি তৈস্জাকে হত্যা করিয়া সামান্য অর্থদণ্ড দিয়া 
দিষ্কাতি পাই, আর তুমি আমাকে প্রহর করিবার চেক! কি- 
লে, যদি নির্রবাসন-দণ্ডে দণ্ডিত হও, তাহা হইলে স্যায়-জ্ঞানের 
কতইনা লাঞ্না হইবে! ন্যাঁয়জ্ঞান ও প্রেম-বিধানের এইরূপ 
লাঙ্ুনা ধেখানে হয়, সেখানেই উদ্দারতা, বীরত্ব ও মনুষ্য- 
ত্বের ধ্বংশ হইয়া, ক্রমে জনসমাজ অধঃপাতে যাইতে থাঁকে ॥ 
ঈদৃশ তেদ-ভ্ভান বলবণ্ রাখিয়া, যাহারা, আপাততঃ স্থার্থসাধন 
করিতে চায়, অলক্ষিতভাকে মনুষ্যত্ব হারাইয়া, ভাহঃরাগ্ড পরি- 

খামে পরম ছুর্গতি ভোগ করিয়া থাকে । প্রতিতন্ীর প্রতিযোগি" 

তার পথে অসঙ্গত প্রতিবন্ধক স্থাপন করিয়া, যে ব্যক্তি, কৃতীত্ব 
লতি ব! প্রদর্শন করিতে চেষ্টা করে, তাহাকে সত্য সত্যই 
কাপুরুষ বলিতে হয়। স্বার্থপরতা, কুটিলতা ও কাপুরুষতা 
সমাজের সুখসস্ৃদ্ধি পরিণামে সংহারই করিয়া খাকে । আঁপ- 

নার উন্নতি করিয়া, সমাজের সুখসম্পদ স্থায়ী ভিত্তিতে সংস্থাপন 
করিতে, হইলে, উদারতা ্ায়পরত! ও সতসাহস অবলম্বন করিয়! 

জীবনপখে অশ্রাসর হইতে হয়। প্রেম ও ভক্তির পথ ভিন্ন 
অগ্থত্র এ সকল সদ্গুণ-সাঁধনের ক্ষেত্র নাই । জাতিভেদ গেম 

€ ভক্তির বিরোধী,হৃতরাং মহাপাপ, তাহাতে আর সন্দেহ নাই। 



গা ক | 
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০কোঁন বিষয়ের ভবিষ্যশড চিন্তা করিতে গেলেই, তাহার 

গ্বত জীবন চিন্তা করিতে হয়। কেবল চিন্তা করিতে হয় লা, 

উহা আপনা আপনি আসিয়া '্মৃতিপুথে উদ্দিত হয়। অনেক 

সময়েগত জীবন পর্যালোচনা করিয়া, ভবিষ্যৎ" সম্বন্ধে অনেক 

তথ্যও নিরূপিত হইয়! থাকে । ক্িম্তু তাই বলিয়া, পুর্বর জীবন 
পর জীবনের অব্যর্থ পরিণাম-প্রকাশক নছে। নিতান্ত শিশু 
অপেক্ষা যুবকের জীবিত থাকিবার অধিকতর সম্ভাবনা বটে, | 

কিন্তু রুগ্ন যুবক অপেক্ষা! বলিষ্ঠ শিশুর বাঁচিবার আশা অধিক, 
অভি ব্যক্তি-মাঁত্রেরই এরূপ ধারণা । ফলতঃ কোন মনুষ্য 
জীবনই হউক, কিম্বা কোন ঘটনাই হউক, উহার স্ায়ীত্ব বা 
গশরিণামণ্নিদ্ধরণ করিতে হইলে, উহার আভ্যন্তরিক শক্তি, 

উহার প্রকৃতি বা প্রধান প্রধান লক্ষণ, এবং চতুর্দিকের আন্মু- 

যঙ্গিক অবস্থা পর্ষযালোচন্না কুরিয়াই, ফলাফল গঁণনায়* প্রবৃত্ত 
হইতে হয়। অপুর্ণজ্ঞান *মনুষ্যের পুক্ষে ইহা অপেক্ষা নিশ্চিত ও 

প্রশস্ত পথ আসার নাই। আমরাও এ পথেরুই অনুয্র করিব 
বে দিন? পুরুষপুজগৰ মহাত্ম! রামমোহন ভারতভূমে 
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া্বর্দের মহামন্ত্র যোষণা করেন, সে দ্দিন বনু: 'দৃরবর্তী 
নহে। এই ইতিহাস-আদর-শৃন্ দেশে আজিও ব্রাঙ্মসমাজের 
অগ্ধশতাব্ীমাত্র-ব্যাপী ইভিহান অন্ধকারারুত হয় নাই। 
বাঙ্গালি চরিত্রের হানতা দোষে, পক্ষপাঁত ও অজ্ঞতার বশে, 
্রাঙ্মদমাজ্জের অনেক গুরুতর ঘটনা উপেক্ষিত, অনেক ক্ষুদ্র 
কা্ধ্য অলৌকিক কার্্য বলিয়া কীর্তিত, এবং অনেক স্মরণীয় 
লোককে উপেক্ষা করিয়া, অনেক অনুপযুক্ত লোককে 
সমধিক শ্রদ্ধা করা হইয়াছে? ব্রাহ্মসমাজে এরূপ দৃষ্টান্ত 
দেখিতে পাই, সন্দেহ নাই। তথাপি ব্রাঙ্ীদমাজের ইতি- 
বৃত্ত এখনও পুরাঁপ-প্রসঙ্গে পরিণত হয় নাই। ঈশরকে 
ধন্যবাদ, সেরূপ হইবার আশঙ্কাও নাই । ব্রা্গসমাজের ইতি- 
হাঁস অনেকেই অবগত আছেন । কিরূপে ব্রাহ্মধর্্ম একেশ্বরবাদের 
প্রতিষ্ঠা করিয়া, ক্রমে বৈদান্তিকতা, স্বভাববাদ ও সহজভ্ঞান-বাদ 
প্রভৃতির মধ্য দিয়া বর্তমান জবশ্থায় উপস্থিত হইয়াছে, কিজূপে 

তরাহ্মেরা পূর্বে অনুষ্ঠান-বিহীন, পরে আংশিক অনুষ্ঠানপ্রিয, এবং 
তৎপরে পুর্ণ সংস্কারবাদী হইয়া, ্রাহ্মসমাজের বর্তমান অবস্থা 
ঘটিয়াছে, তাহা অনেকেই অবগত আছেন । যাহারা চিন্তাশীল 
ও সুক্ষমদর্শী, তাহার! অবশ্যই দেখিতে পাইয়াছেন,এতাবৎ কাল 
ব্রাহ্মদমাজের গতি সম্পূর্ণ স্বাভাবিক হইয়াছে, এবং স্বাভাবিক 
নিয়মের বশবতী হইয়াই, ত্রাহ্মসমাজ ক্রমোন্নতি সাধন করিতে 
সমর্থ হইয়াছে। 

 ত্রাঙ্মনমাজেগ জন্মাকঝাধ এ পধ্াত্ত ভহুর জীকন স্বাভাবিক " 



ব্রা্মসমাজের ভাব্ষ্যৎ 1 ১৫ 

এবং ক্রুমোক্পতিশীল, ইহা ত্রান্মাসমাঁজের ভবিষাৎসম্বন্ধে মঙ্গল- 
সুচক সন্দেহ নাই। কিন্তু একমীত্র ইহার উপর নির্ভর করি. 

যাই, আমরা উহার ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে নিশ্চিন্ত, অথবমহতী আশা-. 

যুক্ত হইতে পারি না। পঞ্চাশ বর্ষ-কাল যাহা জনসমাজে ক্রমো- 
রতি সাধন করিতে পারিয়াছে, তাহাই যে চিরজীবা হইবে, 
অথবা! চিরকাল জগতের সখসম্পাদন করিতে থাকিবে, এমন 

কোন কথা নাই। সহজ্স সহজ বসর মনুষ্যের পুজনীয় থাকিয়া, 
শত শত রজত্ব ধ্বংশ করিয়া, শর্ত শত অভিনব সমাজ সংগঠন 
করিয়া, এবং র্ীলিত্ হুতাশন-সম পৃথিবীর এক প্রান্ত হইতে 

অন্য প্রান্তে প্রধাবিত হইয়াও, কত ধন্মের বিলোপ হইল, কত 

সম্প্রদায় নিজীব হইল। ইতিহাসেব্র কোন্ প্রকৃত শিষ্য, ন্যায়ের 

কোন্,প্রকৃত উপানক সাহস করিয়া বলিতে পারেন যে, এই 
পর্থাশও বর্ষ-কাল ব্রাহ্মদমাঁজ ক্রেমোন্নতি সাধন করিয়াছে বলি. 

যাই, ইহা সমস্ত জগতে ব্যাপৃত ও চিরস্থায়ী হইবে? প্রত্যুতঃ 
বলিতে গেলে, মুক্তক্টে স্বীকার করিতে হইবে ফেবব্রাক্ষসূমাজের 
ভূত ইতিহাস "পাঠ .করিয়াই, আমরা উহার ভবিষ্যৎ গণনুয় কৃত- , 
নিশ্চয় হইতে পারি না। আমরা পূর্বেই বলিয়াছি, ব্রার্মাসমাজের 
ভবিষ্যৎ গণনা করিতে হইলে, উহার আভ্যন্তরিক শক্তি, উহার 

প্রকৃতি, এবং পৃথিবীর ব্ুমান অবস্থা পর্য্যালোচনা করিতে 

হইবে। তবে এখন আমন্্া তাহা তেই প্রবৃত্ত হই। 

তুলনায় চিন্তা করা আমাদিগের অভ্যুস। কোন বিষয় 
'মনে উপস্থিত হইলে, ডৎসঙ্গে বিষয়ান্তর বা পদ্ারথাস্তরের তুলনা 



৬৫৮ 0 পরমীর্থ-আদঙ্গ। 

(করিতে জাসাদিকগের প্রবৃত্তি জন্মে? আমর! মনোরাজ্যের। ষ্ট 

সমনিতদ্ের অনেক বিষয়ের জড়জগতের পদার্থাদির সঙ্গে, এবং 

ভৌতিক অনেক ঘটনার অধ্যাত্ম রাজ্যের অনেক ঘটনার 
সঙ্গে তুলনা করিতে ভালবাসি। এরূপ তুলনার সামগ্তসা 
হইলে, আমাদিগের অত্যন্ত আনন্দ হয়, এবং চিস্তনীয় বিষয়ও 

সহজে জদয়ঙ্গম হইয়া থাকে । অদ্যও আমর! ভাহাই করিব । 

আমরা এই কোটি কোটি লোকের সমষ্টি মনুষ্য-সমাজকে 
এক অতি বিস্তুত মহাসযুদ্ররূপে দর্শন করি। মহাস্মুক্র যেমন 
দ্বীপ, উপদ্বীপ ও পর্ধবতাদি দ্বারা বিভক্ত হইয়া সাগর, উপসাগর 
ও সাঁগর-শাখার্দিতে পরিণত” হইয়াছে, মনুষ্য-সমাজও, দেশ, 

প্রদেশাদিতে বিচ্ছিন্ন হইয় সেইরূপ নানা জাতিতে বিভক্ত 

হইয়াছে সাগরের অঙ্গে যেমন নান! অবস্থা বশতঃ, নানা 

খানে নানারূপ তরঙ্গ উখিত হয় ; জনসমাজেও সেইন্প সময়ে 

সময়ে স্থানে স্থানে ধর্শ্মনীতি, রাজনীতি ও সমাজনীতিঘটিত 

নানারপ আন্দোলন উপস্থিত হয়। ,.বায়ুপ্রবাহের প্রবলতা, 

হৃহৃতা বা প্রসার, এবং জলন্োতের অনুকূলতা বা প্রতিকূলতা 

্রস্থৃতি 'অনুসারে, তরঙ্গ যেমন অল্প বা অধিক কাল স্থায়ী হয়, 
সত্যের সমধিক বা আংশিক প্রচার, এবং স্বাভাবিক নিয়মের, 
হ্ুতরাং মনুষ্য-প্রকৃতির অনুকুলতা বা প্রতিকূলতা অনুসারেও 
সমাজে আন্দোলন অল্প অগ্রবা অধিক কাল স্থায়ী হইয়া থাকে । 

বস্তৃতঃ বায় যেমন তরঙ্গের জীবন, সত্যও সেইরপ, আন্দোলনের 

প্রাণ ;" জর্গত্বোত যেমন তরঙ্গের 'কাধ্যক্ষে, 'লোক-প্রক্তিও 



রাঙ্মপমাজের, ডবিবাত। জি, 

মৈইরূপ, আন্দোলনের কার্য্যক্ষেত্র। জলজ্ঞোতের প্রতিকুল- 
গাঁসী তরঙ্গের গ্যায়, জগতে অনেক অস্বাভাঘিক আন্দোলনের 

আশুবৃদ্ধি বা বাড়াবাড়ি দেখা যায় বটে, কিন্তু,উহ্া অধিক 

দিন স্থায়ী হয় না, অচিরে বিলীন হইয়া যাঁয়। এই জন্ন- 
লমাজরূপ মহাসমুদ্রে প্রতিনিয়তই তরঙ্গ উশ্খিত হইতেছে? 

পৃথিবীর স্যষ্টি অবধি অদ্য পর্য্যন্ত মনুষ্যসমাজ কত কত আন্দোঁ- 
লনেই না আন্প্টোলিত হইয়াছে! এই সমাজসাগরের অঙ্গে 
কোথাও একটা তরঙ্গ উ্িত হইব চতুর্দিকে ছাইয়া চলিয়াছে, 

কতদূর যাইয়াই "আবার তাহা গভীর জলরাশিতে মিশিয়। 
গিয়াছে । কোথাও কোন তর, উদ্বিত হইয়া রুতদূর অগ্রসর 
হইলেই, পশ্চা হইতে প্রবলতৰ্ আর এক তরঙ্গ আসিয়া 

তাহাকে গ্রাস করিয়া ফেলিয়াছে। জনসমাজের বর্তমান 

যে অবস্থা, তাহা প্রাগুক্তরূপ তরঙ্গ বা আন্দোলনপন্” * 

*গগরার ফল মাত্র । জনসমাজরূপু মহাসমুদ্রের এক প্রধান 

অঙ্গ ভারতবর্ষেই এইরূপ কত তরঙ্গ উঠিয়াছিল। বেদের 

তরঙ্গ, বেদান্ত বা উপনিধদের তরঙ্গ, দর্শনের তর, বৌদ্ধধর্শোর" 

সরঙ্গ, তন্ত্র ও পুরাণের তরঙ্গ, মুসলমান ধর্টের তরঙ্গ, গ্রীষ্ট- 

ধন্দের তরঙ্গ এবং অবশেষে এই ব্রাঙ্গাধর্ম্ের মহাতরঙগ 1 

ভিন্্ ভিন্ন ধর্ম্মসন্প্রদায়ের 'লোকেরা' মাহাই বলুন্, স্থুল- 
র্শীর। ফাহাই ভাবুন নারেন, একথা সত্য যে; বায়ুপ্রবাহু ভি 

ঘেসন তরঙ্গ উদিত হয় নাঃ সত্যের প্রচার ভিন্নও জগতে কোন 

আন্দোলঠ উদিত হইচ্ছে পীরে না). তুমি যাহাকে সত্য মনে 



১৬৬ পরমা প্রসঙ্গ ।- 

করিডেছ, আমি তাঁহাকে অসভ্য মনে করিতে পারি। কিন্ত 

ঘতদিন দা কতকগুলি লোক কতকগুলি সুত্রকে প্রবসত) বলিয়৷ 
বিশ্বীষ করে, যতদিন না তাহারা এ সকল সত্য প্রচার করিতে 

ও জীবনে কাষ্যে পরিণত করিতে কৃতসঙ্কল্প হয়, ততদিন কোন 

কূপ জান্দোলনই সমাজকে স্পর্শ করিতে পারে না। কিন্তু 

যাই বাধুপ্রবাহ থামিয়া গেল, আর তরঙ্গ নাই; সত্যের প্রচারও 
বন্ধ হইল, সমাজ স্তিমিতভাব অবলম্বন করিল,। বন্ছু বিস্তৃত 

হিন্দুসম্ধজে এখন সত্যের প্রচার নাই, সকলেই শ্মৃস্ত্রোক্তিতে 

পরিতৃপ্ত, কেহই শাস্ত্রামুরূপ জীবনযাপনে যঞ্জশীল নহে । হিন্দু 
সমাজ অবাতকম্পিত জলাশয়ের ম্যায় নিশ্চল ও মৃতবৎ হইয়া! 
গড়িয়া রহিয়াছে । 

সত্যের প্রচারে যেমন জান্দোলন উপস্থিত হয়, আবার 
সেই সত্যের প্রচার সম্পূর্ণরূপে লোক প্রকৃতির অনুকূল হইলেই 
সেই আন্দোলন চিরস্থায়ী হয়। প্রবল বায়ুর সংঘর্ষণেও যেমন 

খরতর,আৌতজলের প্রতিকূলে তরঙ্গ উত্থিত হয় না, তুমি আমি 

কিছু ্ৰ সত্য বলিয়া তারস্বরৈ ঘোষণা করিলেও, যদি তাহা 

লোক প্রকৃতির নিতান্ত প্রতিকূল হয়, তাহা সমাজে , প্রচারিত 

হুইবে না, তাহাতে সমাজ আন্দোলিত হইবে না। ফলতঃ 

বাযুপ্্রাহের অভাৰ বা সং কর্তা” এবং জলঙোতের প্রবল 

প্রতিকূলতাই যেমন সমুক্রে তরজ উঠিঝর, সমুদ্র আন্দোলিত 
হুইবার প্রতিবন্ধক, সত্যের আংশিক প্রচার বা অপ্রচার এবং 
'লোক-প্রকৃতির প্রবল প্রতিকূলতাই সেইরূপ সমাজ আন্দোলিত' 
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হইবার প্রবল রা [ সস সময়ে জনসমাজে রাক্ম, 
ধর্টের *ষে আন্দোলন উত্থিত হইয়াছে, উহার উপকরণ গুলি 

পরীক্ষা! করিলে, আমরা উহার পরিণাম নির্ধারণ করিতে 
শরির !* 

পুর্বেবেই বলিষাছি, আন্দেলনমাত্রেরই প্রাণ সত্যের প্রচার । 
ব্রাহ্মধন্মরূপ প্রবল আন্দোলনের প্রাণ যে সত্যের প্রচার, তাহা 

কি*কস্বিন কালেও সংকীর্ণ বা আবদ্ধ হইতে পারে ? ব্রাহ্গধর্ম 

যেসকল সার্ববভৌমিক সত্যের উপরে প্রতিষ্ঠিত, তাহা কল্মিন্ 
কালেও পুরাতন হইবে না। সেই সকল সত্য লইয়া জগতের 

লোক যতই ঘর্ষণ করিবে, তাহ! ইইতে নৃত্ল নৃতন সত্য 
প্রকাশিত হইয়া, জনসমাজকে ততই কার্য্যতণ্পর ও ব্যতিব্যস্ত 

রাখিবে। বিজ্ঞান ও দর্শনাদির সঙ্গে ব্রাক্মধন্ের বিরোধ নাই। 
অদ্য প্ত্রাহ্মধন্্মী কোন দুরবন্তী জ্যোতির্ময় নক্ষত্র-বিশেষকে ' 
উপাসন। করিতে উপদেশ দিয়া, উহার উপাসনাই ধন্মসাধনের 

চরম কাষ্য বলিয়! নিদ্দেশ করেন না যে, কল্য যখন বিজ্ঞান 

ঘন্তরসহযোগে * সেই উপাস্য দেখতাকে জড়পদার্থ বলিয়া * 

প্রৃতিপন্ন করিবে, খন ব্রাহ্মধর্টের মাহাত্য বা প্রচারের অবসান. 
হুইবে। ব্রাক্ষধর্ম্মের সঙ্গে জ্ঞানের বিরোধ নাই ফে, ক্রাহ্ষধর্ম অন্ধ 

ংস্কারে পরিণত হইবে, আর দর্শনাদির কুটিল তর্কে পরাভূত 
হইয়া, শিক্ষিত ও মার্জিত অন্তঃকরণ হইতে বিদাঁয় গ্রহণ করিয়া, 

জাস্তঃপুরের অশিক্ষিত মহিলাদিগকে, অথব! অন্ধ ভক্তির অনুসরণ 

করিতে করিতে যাহার! সতক্তির . আলয় ভইয়াছে, সেই দক্কা 
জজ 



১৬২, পরমার্থ প্রসঙ্গ। 

অপদার্থ লোৌককে আশ্রয় করিবৈ।, ॥ যে সকল দু সত্য 
'সমস্ত মনুষ্যহ্ৃদয় যুগপৎ স্বীকার করে, যে সকল সত্যের অকাট্য 
সারবস্তায় জগতের ইতিহাস এ পর্য্যন্ত সংশয় বা প্রশ্ন করে, 
লাই, যে সকল সত্য সংসার ও সমাজবন্ধনের মেরুদগ্-্থরূপ, 
ভাহাদিগ্কে আশ্রয় করিয়াই ব্রাহ্মধন্্ম দণ্ডায়মান রহিয়াছেন, 
শবং দৃশদিকে হস্তপদ প্রসারিত করিয়৷ সত্যসংগ্রহে নিরত রহি- 
যাছেন, আর সেখানে যে সত্য পাইতেছেন, তদ্বারাই আপনার 

ঘঙ্গ পু ও অলঙ্কৃত করিতেছেন । 
ত্রাঙ্মধর্ম্মের সত্য সকল গ্রন্থবিশেষে আবদ্ধ নহে । বেদ, 

বাইবেল, আবেস্তা বা কোরাখ, ইহার কোন গ্রন্থ হইতে সত্য- 
সংগ্রহ করিতেই ব্রাহ্মধর্্ম কুন্টিত নহেন। একখানি পুরাতন পুস্তকে 
অনন্ত কালৈর সম্ভজনীয় অনন্ত সত্যের পরিসমাপ্তি হইয়াছে, 
এবং উল্লিখিত পুস্তকের বিরুদ্ধ যাহা কিছু আছে, তাহা! সমস্তই 

অসত্য, ত্রান্মধন্্ন এমন অযৌক্তিক কথায় বিশ্বাস করেন না। 

্রাহ্মধর্ম্নে সত্যসকল ব্যক্তিবিশেষেও আবদ্ধ নহে। সহস্র 
বহুসর পুর্বে যিনি পৃথিবীতে জন্ম গ্রহণ করিয়াছিলেন, অথবা! 
শতবর্ষ-কলও হার জীবনের ব্যাপ্তি ছিল না, তিনি অনজ্ 

কাল পর্যন্ত জনসমাজের অভ্রান্ত উপদেষ্টা থাকিখেন, ব্রাহ্মধর্মম 
এরূপ, কুশিক্ষাও প্রদান করেন না;' ব্রাহ্ষধন্্ ব্যক্তি-বিশেষকে 

ঈসরের অবতার ব| বিশেষ অনুগ্রহতা্কন বলিয়। স্বীকার করেন 
না যে, সমাজ তাহার মুখনিঃস্যত ্রাস্তিসন্কুল প্রলাপ বাক্যও 

স্আপ্ত বাক্য বলিয়া মারিয়া লইবে। ক্রান্ষধর্্ন' লোফমাত্রকেই" 



্রাঙ্মসমাজের ভবিষ্যৎ .. ১৬৩: 
রি 0898 
ঈশ্বরের সমক্ষে উপস্থিত হুইবার অধিকার প্রদান করেন। 

ব্রাঙ্ষোপামকগণ সম্মুখীনভাবে সত্যন্বরূপ ঈশ্বর হইতে সত্য 
(লাভ করিতে, ও লব্ধ সত্যের অভ্রান্ততা প্রতিপাদন.করিয়া লইতে 
“পারেন । এমতাবস্থায় ব্রাঙ্মধন্দ্রের সত্যের আবিষ্কার বা প্রচার 

যে অবরুদ্ধ ব আংশিক হইবে, এরূপ আশঙ্কার কারণ নাই ।, 

এক দিন ভাবিতে ভাবিতে, আমর এইরূপ এক অপূর্বব 

দৃশ্য দেখিয়াছিলাম। একদা আমরা শুনিলাম, যেন স্বর্গ হইতে 
অকস্মা্ শ্রক দৈববাণী হইল ; সেই বাণী নরলোককে সম্ঘো- 

ধন করিয়া কহিল, “হে সংসারবাসু মনুষ্যমগ্ুলি! একবার 
তোমা্দিগের চিত্ত উদ্ঘাটন কর 1৮ জন্সমাজ উতস্থক চিত্তে তাহাই 

করিল । তখন সেই সকল মানবাল্সার মধ্য হইতে কতকগুলি 

জ্যোতি সমুখিত হইয়া, এক জ্যোতিম্মায় পুরুষের আবিতীব 

হুইল । সেই জ্যোতিম্ময় পুরুষ স্বর্গ ও মত্ত্যের মধ্যস্থলে" 

দণ্ডায়মান হইয়া, মানবজাতিকে কর্মহতে লাগিলেন, “হে মানব-. 

গণ! তোমাদের তীন্তরের কতকগুলি অক্ষয় ও ক্লুবিনশ্বর 

ভাব লইয়া আমার জন্ম হইল। এইক্ষণ হইতে ত্রেমাদিগের, 

ও আমার অ্রহ্টীঃযে পরমেশ্বর, ভাহার ও তোমাদিগের মধ্যবর্তী 
হইয়া আমি অবশ্থিতি করিব। তোমরাও আমাকে পরি- 

ত্যাগ করিতে পারিবে নাঁ, আমিও তোমাদ্রিগকে পরিতা্গ 

করিব না । আমি তোঁমাদিগের 'হিতকামনা করিব ; তোম-. 

রাও রধুপ্রমন্তে আমাকে রক্ষা কর, এবং আমার মাহাস্থ্য 
বিস্তারে সচেষ্ট হও ।” 



টি পরমা, ০ + 

তখন লোক-সমাজ অবনত- মন্তকে সেই মহাপুরুষের 
করি শিরোধার্্য করিয়া কহিল, “ভগবন! আপনি আমা- | 
দিগের পুজ্য ও প্রিয়তম, জানিলাম, কিন্তু কোথা! হইতে কি উপ- 
দেশ লইয়া, কি উপায়ে আপনার অঙ্গপুষ্টি হইবে ?” জ্যোতিষ্ধয় 
পুরু বলিলেন, “এই পৃথিবীর ভিন্ন ভিন্ন ধন্দ-সম্প্রদায়মধ্যে 
প্রবেশ কর। সেই সকল সম্প্রদায়ের মধ্যে অনেক ভগবস্তক্ত 
মহাত্মা জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। ভীহারা অনেক সত্যের 
আবিক্ষার, ও অনেক সত্য লিপিবদ্ধ করিয়া শিয়াছেন। 
সেই ঘকল সত্য আনিয়া কামার দেহপুষ্ঠি সাধন কর। কিন্তু 
সাবধান! ভ্রমবশতঃ মনুষ্য অনেক অসভত্যকেও সত্য বলিয়া 

ঘোয়ণা করিয়াছে, এবং আপনাদিগের পতনের পক্ষ সমর্থন 

করিতে গিয়া, অনেক কুকথা ও কুক্রিয়া ভগবানের ক্ন্ধে 

পর্যন্ত আরোপ করিয়াছে । তোমর! সে সকল সংগ্রহ করিও 
না” জ্যোতির্ময় পুরুষের এই কথা শুনিয়া, লোৌক-সমাজ 

ইতন্ততঃ, ছুটিতে লাগিল, এনং বিবিধ র্সম্প্রদায় ও ধর্মগ্রন্থ 
হইতে সত্য সংগ্রহ করিয়া, জ্যোতির্ময় পুরুষকে উপহার দিতে 

লাগিল। মহাপুরুষ সে সকলকে বাছিয়া বাছিয়া সর্ববাঙ্গ 
পরিধান করিলেন। কত সত্য এইব্ূপে সংগৃহীত হইয়াছিল, 
আঁমাদিগের পাপ চক্ষু তাহা দেখিতে পায় নাই। - প্রধান প্রধাঁন 

কয়েকটা দেখিয়াছিল, তাহা এইরূপ যথা, ইহদীদিশের ধর্- 
শ্রস্থ হইতে আনীত ,যেটু, তাহা এই, “ঈশ্বর এক. ভীহার- 
প্রতিবন্থা নাই” হিন্দুশান্ত্র হইতে এইরূপ একটা আনীত হই- 



বরাহ্মমমাজের তবিধ্য।, ক 

যাছিল, _এষথা-ভগবান্ সর্ববভূতে সমভাবে অবস্থিত; ঈশ্বর 
সর্বব্যাপী এবং ্রহ্মাণ্ড ভীহাতে অনুপ্রাণিত 1৮ খীয় রতন 
হইতে এই সত্যটী আনীত হইয়াছিল, যথা, ঈশ্বষ্ধ পিতা শ্রবং 

নরনারী সমস্ত ভ্রাতা-ভগিনী 1৮ ইত্যাদি । 

জ্যোতিশ্ময় পুরুষ আবাঁর লোকসমাজকে কহিলেন-_-পঅতঃ- 
পর, তোমরা কেবল পুরাতন সম্প্রদায় ও পুরাতন ধর্ম 
গ্রন্থের মুখাপেক্ষী হইয়া থাকিও না। আপনারা স্বাধীনভাবে 
মত্যরত্র সংশ্রাহ করিয়া আমাকে ভূষিত কর ।” তখন মনুষ্যসমাজ 
স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়া, সংসার-ক্ষেত্রে হাদ্ুয় ও মনের পরিচালনা 

করিতে*লাগিল, এবং তাহাতেও অসংখ্য সত্যের উদ্ধার হইল. 

সেই সকল স্ত্য জ্যোতির্ময় পুরুর্ষের অঙ্গে সংযোজিত হইল । 

মনুষ্যগ্বুদ্ধি জড়জগতে পরিভ্রমণ করিতে করিতে সৌরজগতের 
পর সৌরজগত সমুত্তীর্ণ হইয়া, যখন কোটি কোটি নক্ষত্রলোক 
দেখিতে লাগিল, তখন সিদ্ধান্ত করিল, এই বিশ্ব এবং তাহার 

স্রষ্টা অনন্ত । অমনি সেই সতাচী নিয় পুজনীয় নেদেবতা , 

চরণে উপহার' দিলু। মনুষ্য আপন হৃদয়মন্দিরের দ্বার উদনঘাঁ- 

টন করিয়া দেখিল, সমগ্র লোকসম্[জ এ স্থানে প্রতিফলিত 

হইয়া এক স্বর্গরাজ্যের স্যষ্ঠি হইয়াছে । মনুষ্য দেখিল, ইহা অপেক্ষা 
সুখকর দৃশ্য আর নাই। অনি * প্রীতিই, পরম সীম 

বলিয়া স্বীকার করিল এধং এ সত্য পুজনীয় দেবতাঁকে উপহার । 

প্রদান কন্তিলে, দেবতা উহা কে ধারণু করিলেন ।* আর এক-: 
শ্বার মনুষ্য আপনার অন্তরাত্মায়, অবগাহন করিয়া দেখিল, - 
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উর অন্ধকীরের মধ্যে শাস্তির জ্যোহস্কা বিকীৰ হে 
এবং 'কি এক অনির্ববচনীয় আকর্ষণে তাহাকে সেই শীত্বল 
রশ্মির উৎসের দিকে টানিতেছে ; মানবাত্সা সেই আকর্ষণ 
ছিন্ন করিতে পারিতেছে না। তখনই মনুষ্য বলিয়া উঠিল, 

“বিশ্বাসই ধর্মের মূল”” এবং এই সতা পুজনীর দেবতাকে উপ- 
হার প্রদান করিলে, তিনি তাহা মন্তকে ধারণ করিলেন । এই 
রূপে লোকসমাজ পুরাণ, ইতিহাস, বিজ্ঞান, দর্শন, জড়জগৎ্ ও 
অধ্যাত্মরাজ্য হইতে অনন্ত সত্য আবিষ্কার করিয়া, অনন্ত কালের 

জন্য সেই জ্যোতির্ময় দেবতার পরিচর্যা করিতে থাকিল। 

 আমাদিগের এই জ্যোতিশ্য় পুরুষ কে, তাহা কি আর 
বলিয়। দিতে হইবে ? এই "মহাপুরুষ আমাদিগের ত্রান্গধর্থ। 

সত্যই ইহ'খর প্রাণ, সত্যই ইহার দেহ, সত্যই ইহার আকার 

এবং সত্যই ইহার উপভোগ্য । এই মহাপুরুষ ইতিহাসের সমাদর 
করেন, জ্ঞানী ও ভক্তের সঙ্গাদর করেন, বিতদ্তান ও দর্শনের 

আক্মান করেন । ভূত, ভবিষ্যৎ, ও বর্তমামে, মানবজাতির ও মনুষ্য 

প্রন্কৃতির উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে যে কোন সত্যের আঁবক্ষার হইবে, 
ঘিনি তাহা গ্রহণ করিতে, কৃতসংকল্ল, তাহার কি ০্জরামরণ 

আছে ? জ্ঞানের কোন্ শিপ, অন্ধতক্তির কোন্ উপাঁসক, 

সাহস করিয়! বলিতে পারে, এরূপ ধর্ট্ের ক্র আছে, এরপ 
র্দোর ক্রমে জয় হুইবে নাগ বস্ততঃ, এরূপ সর্ববতোমুখ ও. 
উন্নতিশীল, ব্রাহ্মধর্থে কদাপি অসত্যের স্থান. হইবে না, নূতন, 
সত্যের অবিষ্কারের অবরোধ হইবে না, এবং সত্যের আংশিক" 
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শ্রচারও' হইবে না। অতএব ব্রাঙ্ষধন্্ম অনস্তকাল জীবিত 

'থাকিত্বেক, ব্রাঙ্মসমাজের আন্দোলনের যে তরঙ্গ উঠিয়াছে, 
অনস্ত কালেও তাহার প্রাণবায়ুর অবসান হইবে না। ত্রাঙগ্ 
চিরকলি*জগতের ধর্্নরূপে দণ্ডায়মান থাকিবে । 

দুঃখের সহিত স্বীকার করিতে হইতেছে যে, তেকহ কে 

ব্রাহ্মধন্্রকে সীমাবিশিষ্ট ও ব্রাহ্মধর্ম্দের প্রাণবায়ুকে সংকীর্ণ 
পে প্রবাহিত করিতে চেষ্টা করিয়া জগতের ধর্ম, ব্রাক্মধন্্মরকে 

সাম্পদাযিকতায় পরিণত করিত চাহিয়াছেন। কোন কোন 

ব্যক্তি পুরাতন *সংস্কীরের বশবর্তী ও রক্ষণশীলতার পক্ষপাতী 
হইয়াই বলিতেছেন, “বিশুদ্ধ হন্দুধধ্মই ব্রাক্ষধর্্ম ; পুরাতন 
হিন্দু শান্তর সকল মন্থন করিলেই হইতে পারে, অন্যদেশে 
গমন বা বিজাতীয় ধর্ম্শাস্ত্র-সকল স্পর্শ করিবার প্রয়ো- 
জন নাই।” এ কথার অযৌক্তিকতা প্রতিপাদন করা বন্ছ* 
আঁয়াস সাধ্য নহে। কি জড় জগৎ কি আধ্যাত্ম জগণ্, সংসা- 

রের স্থ্ি-অবধি এপধ্যন্ত স্বানভেদে ও কালভেদে কত 

ভিন্ন ভিন্ন গ্রাদার্থ ও ভাব জন্মিয়াছে, কত নুতন সৃষ্টি হ্ই-* 

ফাছে, ও কত নূতন সত্য প্রচারিত হইয়াছে, তাহার ইয়ত্তা করা রা 
যায় না। “অন্মদ্দেশে প্রাীন কালে যে অদ্বৈতবাদের সৃষ্ট 
ও প্রচার হইয়াছিল, ইউরোপীয় পুরাবৃত্তে তদ্রপ দেখিতে 

পাওয়া যায় না। বর্তমান সময়ে ইউরোপে যৈ সকল, রাজ- 

নৈতিক সত্যের প্রচার হইয়াছে, ভারতে কম্মিন্কালেও তা | 

ছিল, না? ইদানী্তন পাশ্চাত্যদিগেযী রাজনৈতিক সর্রতন্্রতা 
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প্রাচীন ভারতে অধর্ম্ম বলিয়া ঘোঁবিত হুইয়াছে। ভারতের 
মলয় পর্বত যেমন পেরু দেশের শোভা সম্্ধন করে নী,আমে- 
রিকার গোপাদপও সেইরূপ ভারতের উদ্ভান ছুশোভিত করে 
না। ভাগীরখীর ভীরে দণ্ডায়মান হইয়া, সাহারার প্রশর তাপ 
বা শ্রীনলগ্ডের প্রবল শৈত্য অনুভব করিতে উপদেশ কর! 
যেরূপ, একমাত্র সংস্কৃত ভাষ! অধ্যয়ন করিয়া হোমার, সেক্ষ- 
পীয়র, দান্তে প্রভৃতি ভিন্ন দেশীয় সমস্ত কবিদিগের প্রচারিত 
কাব্যের নৌন্দধ্য জদয্বঙ্গম করিতে অধিকার প্রদান করা যেমন, 
একমাত্র হিন্দুশাস্ত্র সকল অনুশীলন করিয়াই, সার্বভৌম ত্রাহ্ম- 
ধন্দ্ের সমস্ত সত্য আয়ত্ব করিবার উপদেশ দেওয়াও সেইরূপ 
অসম্ভব ও অযৌক্তিক। 

কে না স্বীকার করিবে, হিন্দুধশ্্ অতি শ্রদ্ধার সামগ্রী ? 
কে না ম্বীকার করিবে, হিন্দুপুরাণ সমূহ মানব হৃদয়ের 'পরম 
পরিতৃপ্তি-সাধক, সৌন্নধ্যের আকরশ্বরূপ ? কেনা স্বীকি 
করিবে, হিন্দুশান্ত্র সমুত্র অমংখ্য রত্তে পরিপূর্ণ? ্রাঙ্মধর্্মই 
ঘেোষণ! করিতেছেন, হিন্দুধর্ম যাহা সত্য, তাহাই ব্রাহ্মধর্থ্ম। 
তাই বলিয়!, হিন্দুধন্্মই বান্ষধর্ম্ম, একথা বলিবার অধিকার জন্মে 
না। একথাও যদি স্বীকার" করি যে, সত্য সত্যই জগতের 
অন্যান্য ধর্ম অপেক্ষা শহন্দুধর্ম্মে সত্যের ভাগ অধিক, তাহাতেই 
কি বলিতে পারা যায় যে, হিন্দুধর্মের সীমার মধ্যেই আন 
ক্মাবন্ধ ? কখনই নহে। আপনার রুচি, হ্ববিধা ঝা বাল্যসং 
র়ের বশ হইয়া, ব্রাক্ষধর্মরকে সংকীণণ পীমার মধ্যে আনয়ন টাউন ৃ 
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চেষ্টা করা অনুচিত। যাহাতে দেশ, কাল ও জাঁতিনির্ব্বিশেষে 
সকল স্থল হইতে ব্রাহ্মবর্থ্মের সত্য সংগৃহীত হইতে পারে, অনস্ত 
সতের উত্স সংসারের সকল স্থল ও সকল দিক হইতে নিষ্াস্ু- 
ভাবে ত্রীক্ষধর্ম্দের প্রাণবাঁয়ু প্রবাহিত হইতে পারে, এবং ব্রাক্মধর্মম 
বংশপরম্পরায় ও লোকপরম্পরায় অনস্তকাল নূতন ও সজীব 
ধন্মন থাকিতে পারে, তাহারই চেষ্টা কর! কর্তব্য । অন্য দেশ 
বা অন্য সম্প্দায়েব উপরে বিদ্বেষ বা অনাস্থা! প্রদর্শন করিয়া, 
অলক্ষিতঞ্জাতিতেদের প্রচার ও পোষণ করা অতি অসঙজগত 

ক্কশর্য | 

(কোন কোন লোক ক্ষুরধাঁবসম ধর্্মপথে তিষ্টিতে না পারিয়া, 
ক্তবুকতাঁর বাড়াবাড়ি করিয়া, অগ্জবা মনুষ্য-চরিত্রের অপরবিধ 

ছূ্বলতাবশতঃ ব্রাহ্মধর্ম্মে উদার ও উচ্চ লক্ষ্য হতে পরিভষ্ট 

হুইয়াছেন, এবং তাঁর পর আপনাদিগেব ভ্রীস্ত মনকে প্রযোধ 
দিলার জন্য, অথবা আঁপনাদিগ্চের পদস্থলনের পক্ষ-সমর্থন 
করিতে যাইয়া ব্রাঙ্মাৎসর্মকে উপধর্্ম করিবার চেষ্টা করিতেছেন । 

স্তাহার! কতকগুলি পুরাণপ্রচলিত মিষ্ট কথায় আবৃত করিয়া» 
ভ্রা্ধসম্জের অঙ্গে ভয়ানক" বিষ প্রয়োগ করিতে উদ্যত 

হইয়াছেন তাহারা পৌরহিত্যের প্রত্যক্ষ চিহ্ু-স্বরাপ 
গৈরিক বসনাঁদি ধারণ ক্ষরিতেছেন। কহ মনে করিবেন 

না, আমরা কাহারও, নিন্দ! করিতেছি ; মনের ছুঃখের 

কথাই বলিতেছি। কেহবা ভিক্ষার ঝুলি কক্ষে, লইয়া দায়ে 
বারে ভিক্রা করিতেছেন, এবং বাক্ষসর্মীজের বক্ষে আঘাত কর্রি 

২১ 
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তেছেন! হায়! এই সকল আসদাচরণে সমূহ ক্ষতি 
হইতেছে) ইহাতে অনসমাঁজে ত্রাঙ্মধপ্্দ ও বাক্ষসমাজকে হেক়' 
করিতেছে, সন্দেহ নাই । 

এ সকল লোকের কখার বা! কার্ষের প্রবাদ করিতে 

যাঁওয় অতি দুরূহ ব্যাপার । অধিক কথা না বলিয়া, একটার 

উল্লেখ করিলেই চলিতে পারে । বুদ্ধিমান ও চিন্তাশীল ব্যক্তি 
মাত্রেই এবথ স্বীকার করিবেন যে, সংসারে মনুষামাত্রেই অল্প 
ৰা গধিক পরিমাণে স্বাভাবিক শক্তি লইয়া জন্ম গ্রহণ করে, 
এবং তাহারই মার্জন! ও পরিচালনা করিয়া,উত্তর কালে ছোট ব৷ 

ঘড় হইয়াথাকে। অনেক স্থলে প্রভূত স্বাভাবিক শক্তিও,শিক্ষা 
এবং পরিচালনার অভাবে বিলুপ্তবৎ থাকে ; আবার কোথাও 
ঝ অল্প শক্তিও সুশিক্ষা এবং উপযুক্ত চালনাগ্ধার! সংসার-ক্ষেত্রে 
অধিকতর কার্য্যকরী হয়। ধিনি তেজস্িনী মেধাশক্তি লইয়া জন্ম- 
আহণ করেন, স্থশিক্ষা ও শ্টিসংসর্গ পাইলে, তিনিই দার্শনিক 
হইতে পারেন ? ধিনি প্রশস্ত হৃদয় এবং ক্লপনাশক্তি লইয়া জন্ম- 
প্র করেন, স্থযোগ পাইলে, তিনি কবি হইতে পারেন; আর 
ধিনি প্রবস বিবেকশক্তি লইর! জন্মগ্রহণ করেন, সাধন! 
করিলে, তিনিই ঈশ্বরপরায়ণ ধার্ট্িক বলিয়া পরিচিত হইতে 
পারেন) স্বাভাবিক শক্তি, স্থুযোগ ও সাধনার মিলন হইলেই, 
রক বড় লোক 'হুন; দার্শনিক, কবি বা ভক্ত হুইয়! ভাহারাই 
পৃথিবীতে পরিচালক বা উপদেষ্টার আসন গ্রহণ করিয়! 

। ভগবানের গুর্ট ন্গলাভিপ্রায়-সাধন-জন্াই* লোক- 
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সমাজে অবস্থা ও শক্তির এক্সপ তারতম্য "টিয়া থাকে । 
'জ্তঞানময় উশ্বয়ের অভিগ্রায়ানুসায়ে সমাজের প্রয়োজন 
বশভঃই এন্সপ হয়, এবং এই জ্ূপে সমাজের সেই প্রস্োজন 

সাধিত* হয় 1 সমাজের প্রয়োজন-সাধন-জন্যই ঈশা, মুলা, 
সহন্মদ) নানক, চৈতন্য ও রামমোহনের জন্ম হইয়াছিল 

সমাজের এই প্রয়োজন-সাধন-জন্যই ব্যাস, বাল্মীকি, সেক্ষপীয 

৬ দাস্তের স্ঙি হইয়াছিল; এবং সমাজের প্রয়োজনস্যা য়ন 

জন্যই কপিল, কনাদ, কোমৎ*ও স্পেন্সারের জন্ম । ইহার! 
সকলেই অল্প ব্রা অধিক পরিমাথে সেই প্রগ্মোজন লাধন কক্িয়া 

গিয়াছেন। তাই বলিয়া, কোন অষ্টাবুদ্ধি লোক বলিতে পারে 
যে, ইহারা সকলেই নিজ নিজ, কায্যক্ষেত্রে অভ্রাস্ত পদ্ব* 

বিক্ষেপে বিচরণ করিয়াছেন ? ঈশা বা চৈতন্যের প্রচারিত ধশ্মো- 

পর্£েশে কি ভ্রম নাই? সেক্ষপীর যে লোকচরিত্র অগনিত করি, 

'্লাছেন, বা বাল্মাকি রামায়ণে যে ০প্রম শিক্ষা! দিয়াছেন, তাহাতে 

কি ন্দ্রম নাই? কিল ব৷ কোম্তের মীমাংসা লকল কি সমস্ত 

খ্রমাদশুন্ 8 
কিন্ত এ শিকল লোঁক বলিবেন, “ভোমার এত কুথা আমরা 

মনিব নাঃ মন্ুষ্যের পাপহৃস্তের লিখিত ইতিহাসে মহা 

বিশ্বাস করিব না; স্বোমাকে মানিতে”হইবে, “থ্সাম্রা স্যর 
হইতে যে সকল ধন্তত্ব আনয়ন করিতেছি, তাহাতে ভ্রম লাই 
ভালই তোমার পালনায়। পালন না ক্র, তুমি পতিত £ প্রুতি- 
"বাধ কা, তুমি ভগবানের বিধানের রিরোধী |” অহো।! ক্ষি 
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বিড়ম্বন! 1] সনি ্ধ তাদৃশ অভ্রান্তবাদীর জীবনের হীরা, 
দেখিয়া অশ্রন্ধাবান্ হও, 'এই* আশঙ্কায় দেখ, তিনি এপ. 

কথাও কহিয়! রাখিতেছেন, “হে মনুষ্য! সন্দেহ করি- 
ওনা, ভক্ত সাধক অন্ধকার রাত্রিতে প্রতিবেশীর '* সর্ব. 
অপহরণ 'করিতে পারেন, তথাপি ভজনালয়ের মধ্যাসনে 
বসিয়া ধর্ট্মের.নামে যাহা প্রচার করেন, তাহ! সকলই সত্য ও. 
মোক্ষপথের সোপান বলিয়া মানিতে হইবে ।” তীহার এ 

কথায় তুমি যদি সন্দেহ বা দ্বিরুক্তি কর, তোমাকে এই বলিয়! 

নিরস্ত কর! হইবে যে, ইহা! গভীর ষোগলন্ধ ঈত্বরাদেশ 1! 

“কেবল ব্রাহ্মধর্প্ের অপব্যবহারের প্রতিবাদ কর! 
আমাদিগের প্রসঙ্গের লক্ষ্য নহে! সুতরাং এ সকল বিষয়ে 
অধিক বাক্যব্যয় না করিয়া, এই মাত্র বলিলেই পর্যাপ্ত হইবে 

“যে, ধাহার। জগতের অনস্তকালস্থায়ী ব্রাহ্মধর্্নকে দেশবিশেষে 

অথবা সম্প্রদায়-কিশেষের প্রচারিত কোন একমাত্র পুরাতর্ণ 
ধর্ট্দের অন্তর্নিবিষ্ট করিতে চাহেন, তাহারা*ষেমন ব্রাক্ষধর্্মকে 

সাশপ্রদায়িকতায় পরিণত করিয়া, উহার মহাঞ্গংতি করিতে 

চাহে), *লেইরূপ যাহারা পরমেশ্বরের সদাযুক্তদ্বার সদাবৃত- 

রূপ সংসারের মধ্যে কল্লিঠ .বিধানাদির স্থ্টি কর্পেন, এবং 
মনুষ্য-বিশেষকে সেই“বিধান-চক্রের কেন্দ্রস্বরূপ করিয়া, তাহার 

শ্রচীরিত সত্য সকলই বর্তমান' জগত্রে উদ্ধায়ের একমাত্র: 
উপায় বলিয়া বর্ণন! করেন, এবং যাহারা তৎ প্রচারিত কল্পনা" 

ক্লাকে অব্যর্থ ও মুক্তি প্র সত্য বলিয়া : গ্রহণ করিে মনুষ্য” 
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দিগকে উপদেশ করেন, তাহারা বাক্ষধন্্মকে উপধর্ষ্ম করিয়া, 

্রা্ষস্মীজের ততোহধিক ক্ষতি ফরেন । বলিতে গেলে, তাহারা 

সত্যের অনস্ত উত্স ঈশ্বর ও জনসমাজের মধ্যে মনুষ্য- 
,বিশেষকে নামে না হউক, কাধ্যতঃ অবতাররূপে স্থাপিত করিয়া, 
জগতে ধন্মবিষয়ক সত্য-প্রচারের ব্যাঘাত জন্মান, এবং 

অপূর্ণ জ্ঞান মনুষ্যের প্রচারিত সমস্ত কথা ধর্ম বলিয়া গ্রহণ 

কাঁরতে গিয়া, অনর্থক ধর্ম্দের নামে পৃথিবীতে অনেক অসত্য 
প্রচার কারেন। অর্থাও দ্বিবিধ*রূপেই তীহার। সত্যপ্রচাররূপ 

ব্রাহ্মধন্ম্নের প্রাণহ্থায়ু প্রবাহিত হইবার পরিপন্থী হইয়। ব্রান্মসমা- 

জের জীবন-নাশের পন্থা করেন।, এই সকল লোককে ব্রাঙ্গধর্ 
ও ব্রাহ্মসমাজের বিরোধী বলিলে, ঃসত্যের অপলাপ করিয়া অপ- 

রাঁধী হইতে হয়, আমার এরূপ বিশ্বাস নহে। 

"এতক্ষণ আমরা ব্রাহ্গধর্ম্নের অন্তনিবিষ্ট শক্তির অর্থাত « 
স্বাক্মসমাজরূপ আন্দোলন বা তরঙ্গের প্রাণবায়ুর বিষয়ে আলোচন। 

করিলাম। আমরা * দেখিলাম, বান্গধর্ের সেই আগবাযুজপ 

সত্য প্রচারের কদাপি অবসান বা সকীর্ণতা ঘটিবে না? উহা” 
দেশে, কালে, মনুষ্য বা গ্রন্থকিশেষে সীমাবদ্ধ নহে & পুরাণ, " 

ইতিহাস, বিজ্ঞান, দর্শন, এবং মন্দুষ্যের হৃদয়, মন ও সমস্ত 

স্বভাব, এবং সর্বেবোপরি সত্যন্বরূপ পরমেশ্বর হইতে অনন্তকাল 
ব্বাঙ্মধর্থ্নের সত্য সকল প্রচারিত হইবে | অতএব বান্মধন্মন কদাপি 

পুরাতন সত ধন্য, সাম্প্রদায়িকতা বা! উপধন্ধে পরিণত হইতে 
পারিবে হ1।' 
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এখন আমর! আ্রাক্ষধর্টের প্রকৃতি ব! লক্ষণের সমালোচনা 
করিব। আমর! দেখিতেছি, শ্রাঙ্গধর্ট্ের প্রন্কৃতি লোকপ্রকাতি 
অর্থাৎ স্বভাবের গতির সঙ্গে অভিন্ন । চিন্তাশীল ব্যক্থি-মাত্রেই 
দেখিতে পান যে,ন্বভাবের গতি ছুই, ক্রমবিকাশ ও পুর্ণ বিকাঁশ।(১) 
উনবিংপ' শতাব্দীতে 7৮০10০০ অথবা ক্রমবিকাশসামক যে 
দার্শনিক সত্যের আবিষ্কার হইয়াছে, তাহার সঙ্গেই আর একটা 
সত্য অভিন্ন হইয়া রহিয়াছে, তাহাকে বলি পূর্ণ বিকাঁশ। 
কথ্ধাস্তরে আমরা ইহাকে “সমগ্র উন্নতি” বলিতে পারি। 
একটামাত্র দৃষ্টাস্ত দিয়া, এ উভয় সুত্রকে বিপদ করিয়া বুঝা 
যাইতে পারে । জরায়ু কোটয়ে ঘখন ক্রণবিন্দুর প্রথম উৎপত্তি 

বাক 

১ পাশ্চাত্য বিজ্ঞান অধ্যন্বর করিয়া, তদনুরূপ চিত্ত প্রণালী বাছা, 
দিগের অত্যন্ত হইয়াছে,তীহার! পূর্ণবিকাশ কথাট। বুঝিতে ন! পরিয়া, 
আনাবহ্যক মনে করিতে পারেন। তাহারা ভাবেন, পুর্ণবিকাশ যাহাকে 
বল! যায়, তাহা? ক্রমবিকাশেস মধোই আছে। তাহাদিগের মতে 

উছা ক্রমবিকাশ-প্রক্রিয়ার অঙ্গ মাত্র । কিন্তু তাহাদিগের এই মীমাংল! 
স্বঙ্গত নহে । আত্যন্তরিক শক্তি বা বিধাতার বিধিবশে পদার্থ রূপা- 

স্তরিত হইয়া, ক্রমেই প্রসার বা উন্নত অবস্থাস্তর প্রাপ্ত হয়,,ইহা এক 
কখা, আর পদার্থের সর্বাঙগীন উন্নতিজনক বিকাশ আর এক বধা। 
ভর্ক করিতে গেলে ক্রমবিকাশকেও পুর্ণবিকাশরূপ প্রক্রিগ্নার অঙ্গী- 
স্ৃত বল! যাইতে পারে। পদ্দম জ্ঞানময় বিধাতা পদার্থের বিকাশের 
সূলেই প্রসার ও সর্ববালীনত। (3৫9%% 81৮0 13800)) নিহিক্ত 
করিয়া রাখিক্জাছেন। | | 
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হুয়, তাহা হইতে যে উত্তর কালে হস্তপদ ও মস্তিষ্কবিশিষ্ট মনুষ্য 
মামুৎপন্নী হইবে, তখন তাহা! কেহই অনুমান করিতে পারে 
না। কিন্তু সেই ভ্রণবিন্দুই ক্রমে শোণিত, পরে মাংসপিশু ও 

ভুৎপরে মানবদেহের অবয়বে পরিণত হয়। পদার্থের মুলের 
এইরূপ পরিবর্তনজনিত উন্নতিকে ক্রমবিকাশ (0:৮018000 ) 

বলে। ইহা যেমন সত্য $ তেমনই আবার ইহাও জত্য ঘে, 
এক্ষুত্রতম ভ্রণবিন্দুর মধ্যেই উত্তরকাল প্রসৃত মানব দেহের 
যাবতীয় উ্পিকরণ অনুস্যুত ছিল । ভ্রণবিন্দুর পরিবর্তন ঘটিত উন্ন- 
তির সঙ্গে সমস্ত উপকরণেরও যুগপৎ, উন্নতি হইয়াছিল। এই 
শেষোক্ত প্রক্রিয়াকে পুর্ণবিকাশ বলি। স্থির মনে চিত্ত! 
করিলে দেখিতে পাইব, এ উভয়ঃ প্রক্রিয়ার মধ্যে প্রকৃতির 
দুইটা অনিবাধ্য লক্ষণ লুক্কায়িত রহিয়াছে ; একটা উ্নভিশীলতা 
অপরটা উদারতা । অর্থাৎ প্রকৃতি যেমন দিন দিন আপনার অব" 

স্বাঁর পরিবর্তন করিয়। উন্নতি সাধনু করে, সেইরূপ তশুসঙ্গে 
সঙ্গে আপনার সর্ববধঙগীন উন্নতি অভিলাষ ও সাধন করে। 

অর্থাৎ নিজ সুত্তির কোন অংশকেই উপেক্ষা করিয়া চলে না। 
, ব্রাহ্ষধর্ণ্েরও এই ছুই প্রধান লক্ষণ; ্রাঙ্মধপ্্ যেমন 

ক্রমোন্নতিশীল, তেমনই সম্পূর্ণ উদাঁর। প্রত্যেক মনুষ্য-জীকনে, 

কি সমাজে, কি সংসারে, কি অধ্যাত্ম রাজ্যে, ব্রাজ্জধন্মের এই 
উদ্ধারতা দেদীপ্যমান কুইয় রহিয়াছে । * ব্াহ্মধর্্ম মানসিক 
উন্নতি উপেক্ষা করিয়া, ,পাঁনভোজনের ব্যবস্থ। দেন নু; ব্রাহ্মধর্ম 

"আখ্যা উন্নন্তির আশায় অন্ধ হুইয়াঁ, উদ্ধীবা হইতে, নগ্ন 
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খাঁকিতে, অথবা অনশন বা স্বপাঁক-ভক্ষণদ্বারা শরীর ক্ষয় 
করিতে উপদেশ করেন না।, ব্রাঙ্মাধ্ম মনুষ্যমনকে উপেক্ষা 

করিয়া হৃদয়ের প্রশ্রয় দিয়া, ভাবুকতার উপাসনা করিতে, 
অথবা হৃদয়কে উপেক্ষা করিয়! মনকে প্রশ্রয় দিয়া, শুক জ্ঞানের, 
উপাঁসনা করিতে, অথবা হৃদয় মন উভয়কে উপেক্ষা করিয়া, 

কল্লিত বিবেকের সাধনা করিয়া, ঈশ্বরের নামে কুসংস্কা- 

রের দাস হইতে উপদেশ দেন না॥ বীশ্ষধন্দ্ের মতে ভাবশুন্য 

ধাশ্মিক অসম্ভব ; বাক্মধন্ম্নের মতে লোকালয়ত্যাগী বিদ্ভাবুদ্ধির 
আলোচনাবিহীন ব্যক্তিও ধর্ম্মশিক্ষার স্থান নহে, কুসংস্কারের 
প্রত্যক্ষ প্রতিনিধি-স্বরূপ। 

প্রত্যেক মনুষ্যজীবনে. যেমন সমগ্র উন্নতি ্রাহ্ধরথের 

কার্য, মনুষা-সমাজেও তেমনই । বাক্ষধন্্মই ধর্্মসাধনে বণুঁভেদ 
স্বীকার করেন না। ব্রাহ্গধর্্ম ব্রাহ্মণ-শৃ্রের ভেদ ুরিয়া, ধর্মকে 
পুরোহিত সম্প্রদায়ের উপত্বোগ্য ও অপর শ্রেণীর দূর হইতে 

উপাস্য করিয়া রাখেন নাই। বান্ষধর্ম্মই নরনারীর সমান অধি-' 
কার প্রচার করিয়াছেন। ব্বাহ্মধন্্ম পত্তীকে তির “সহ- 
ধদ্মিনী” করিয়া অথবা স্ত্রীজাতিকে পুরুষের ধমনী-বিশেষ হইতে 
উত্পন্ন বলিয়া, কিন্বা মানবজাতির পতনের পথপ্রদর্শক 

বলিয়া, পুরুষের দাসী হইয়া থাকিতে আজ্ঞা করেন নাই। 
বাক্ষের নিকটে “কামিনী কাঞ্চন” ধর্মের সহায়, উহার অপব্যৰ- 

হারই নিন্দনীয় বটে। বাস্তব, বক্ষধণ্মী যেমন -উন্নতিশীল,. 
তেমনই উদ্ধার, অর্থাৎ লোকপ্রকৃতির সম্পূর্ণ অনুগামী । 
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রাবি শিক্ষা অথবা অস্বাভ্ববিক অনুষ্ঠান যে সকল ধর্দের 
অঙ্গ প্রত্যঙ্গ, তাহা যেমন অস্থানে রোপিত বৃক্ষের মত, আজি 

হউক ঝ্লি হউক, গুক্ষ হইয়া যাইবে, ব্রাহ্মধর্্মরূপ কল্পবৃক্ষ 

“কদাপি সেরূপ নিজীব হইবে না। 
আর একচী কথা দেখিবার অবশিষ্ট রহিয়াছে । জগতে 

অঙ্নক সময়ে অনেক সত্যের প্রচার ও আবিষ্কার হইয়াছে? 

ব্যক্তিবিশেষ বা সম্প্রদায়বিশেষের শঠতা বা অসদ্যবহারে আবার 

তাহা কলঙ্কিত ও তিরোহিত হইয়াছে । ব্রাহ্মধর্্নের সেরূপ হইবার 

আশঙ্কা আছে কি ? আমরা মুক্তকণ্টে' বলিব “না । যে সময়ে: 

এবং য অবস্থায় জনসমাজে ্রাজ্জধর্ট্মের অ্ভ্য অভ্যুদয় ,হইয়াছে, 

তাহাতে গে ভয় আর নাই। এধুন! রি শিক্ষা-প্রণালী 
প্রবর্তিত হইয়া, পৃথিবীর সে দুঃখের দিনের অবসান হইয়াছে । 

হে ব্রাহ্ম ! এই শিক্ষাকে প্রাণপণে ধন্মানুপ্রাণিত করিতে হত 

কর, তাহা হইলেই আর ত্রাহ্মসমার্জে নাস্তিকতা, নরপুজা অথবা. 

অন্যব্ধি নীঢতর অনুষ্ঠান প্রক্শে করিতে বা ভিষ্টিতে. 

পারিবে না। 

আেকে মনে করে, যদি কি গদ্র, কি ইতর, দেশের 

সফল লোকের শিক্ষালাভের উপায় হয়, তাহা হইলেই দেশে 

উদ্বার শিক্ষা প্রচলিত হইল। কন্ততঃ তাহা ন্বুহে। যে সমাজে 

ধনী ও নিধন, ভদ্র ও ইত্তর, স্ত্রী ও পুরুষ, কি সাহিত্য কি গণিত, 

কিং ধর্মনীত্ ক্ষি রাজনতি, কি শিল্প, ক্রি সঙ্গীত, সকল বিষয়ে 

রাধে শিক্ষা লাভ করিতে অধিকারী, এবং ঘে সমাজে সকণ, 

২ 
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লেই নিজ নিজ শক্তি, অবশ্থী ও কুচি অনুসারে শিক্ষা নির্বাচন, 

ও শিক্ষালীভ করিয়া সমুন্নত হইতে পাঁরে, সেই সমাঁজেই উদ্ণার- 

শিক্ষা শ্রতিষিত হইয়াছে, বল! যাইতে পারে । এইরূপ উদার 

শিক্ষাই ব্রাহ্মধন্মের নিয়ত সহচর 

উপরে যে সরুল সাময়িক প্রতিকূলতা বা অসঘ্যব- 

হারের উল্লেখ কর! গেল, ভগবানের কৃপায় ভ্রান্ষসমাজ 

সহজেই উহা! অতিক্রম করিতে পারিবেন এই সকল 
অস্থায়ী অসার কুজ্ঝটিকায় ব্রাহ্ষধর্মমরূপ মৃতন সূর্ষোর প্রখর 
রশ্িজাল দীর্ঘকাল আবৃত্ত থাকিবে না। অতএব আমর! 
প্রসঙ্নচিত্তবে ব্রাহ্মসমাজের ' ভবিষ্যৎ জীবনের স্ফত্তি ও বিক্রম 

জাশানেত্রে নিরীক্ষণ করিয়া চরিতার্থ হই। 
| যখন বায়ুপ্রবাহ প্রবাহিত হয়, তখনই তরঙ্গ উখিত হয়। 

কিন্ত প্রবল স্রোতের প্রতিকূলে তরঙ্গ উদ্িত হুইতে 
পারিলেও, উহা! স্থায়ী হয়' না। পরম্থ যদি প্রবল শীতে 

'সাঁগরগর্ভ ঘনীভূত হইয়া যায়, তাহা হইলে বায়ুপ্রবাহ প্রবল 
হইলেও তরঙ্গ উত্থিত হইতে পারে না। কিন্তু জনসমাজরূপ 

মহাসযুদ্রে ত্রাঙ্মধর্শের যে তরঙ্গ উঠিয়াছে, তাহার প্রীপবায়- 
কপ সত্যের প্রচার অজঙ্স ও নিত্য নৃততন ভাবে প্রন্থাহিত। সেই 
তরঙ্গের গতিও উহার কার্ধ্যক্ষেত্ররূপ সাগরন্োতের সম্পূর্ণ 

 অন্থুকুল। আবার দেখ জগতে উদার শিক্ষা প্রণালীরূপ চির- 
 বদস্ডতের উদয় হইয়াছে. এই ঝসস্তী উতাপে জগতের আকাশ, 
. শিশ্্ল হইবে, সমাজ সমুদ্রের অজ্ঞা্রূপ শীতলত। বিদুরীত 
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ভুইবে* আর ব্রাহ্মদমাজরূপ মুহাতরঙ্গও পৃথিবী আন্দোলিভ 
করিয়া, উহার এক প্রাস্ত হইতে অপর প্রান্তে সমুত্রীর্ণ হইবে । 
হে তারুতের শিক্ষিত সন্তানগণ! আর কতকাল উদাসীন 

"থাকিবে ? একবার পশ্চাতে চাহিয়া দেখ, সেই সর্বগ্রাসী তরঙ্গ 

যে অচিরেই তোমাদিগকে এবং তোমাদিগের জন্মভূমি ভারত- 
বস্জুকে গ্রাস করিয়া ফেলিতেছে। 

ব্রাঙ্মগণ ! নিরাশ হইও না, আশার সহিত দণ্ডায়মান 

থাক, উৎসাহের সহিত কাধ্য কর। যদিও এই কোটি 

কোটি লোকসর্মাই-মধ্যে তোমর! অদৃশ্যবত্, যদিও অঙ্গলির, 

অগ্রক্জগেই তোমাদিগকে গণন| করিতে পারি ; ব্রাহ্মমাজের 

বিরোধীরা যাহাই বলুন, এক দিন পৃথিবী তোমাদিগের হুইবে। 

মনুষ্-সমাজরূপ মহাসমুদ্রে তোমর। কয়টা জলবিন্দু বই নও। , 
কিন্তু তোমাদিগকে উপলক্ষ করিয়া এই সমুত্রে যে মহাতরঙ্গ 

উঠিয়াছে, তাহার আঘাতে সাগরেরূঅনস্ত জলরাশি বিলোড়িত 

হইবে । ্রাহমধর্টের মহাতরঙগ ছেশ দেশাস্তর প্রদক্ষিণ করিয়া * 

সকল মান্কে ,এক করিবে, এবং উত্তর, দক্ষিণঃ পুর্বব ও 

পশ্চিমশ্পারিদ্িক হইতে “ক্রক্ষকৃপাহি কেবলম্” এই মহামন্ত্ 

“উচ্চারিত হইয়া, ত্রাহ্ষধর্্ম ও বাঙ্মাসমাজের মহিমা ঘোষণা 
করিতে থাকিবে। 





বিজ্ঞাপন । 

« কবিবর শ্রীযুক্ত আনন্দচন্দ্র মিত্র-বিরচিত 

নিয়লিখিত গ্রন্থগুলি কতক কালের জন্ত নিলিখিত মুল্যে আমা- 

*“দিগের নিকটে পাওয়া যাইবে যথা, 

*ভাঁরতমঙগল মহাকাব্য ২ স্থলে ১. 

হেলেনাকাবা ১২. রঃ ॥৬ 

মিত্রকান্য ১৩ রর 1%০ 
প্রেমানন্দ কাবা? ॥০ রি 1০ 

" বাণ্যকবিতা! 1০ ্ 1০ 

পুন্তকগুলি সম্বদ্ধে বক্তব্য । 
ভারত-মঙ্গল__বর্তনান শতাব্দীর ঠেমহাবিপ্লব লইয়া লিখিত ) 

সর্ধত্রেঠ জহাকাব্য । কবিত্ব, ভাষা, আধ্যাক্স তত্ব এবং নীতিশিক্ষান্গ 

বাঙ্গাল কাব্যে ইহ! অদ্বিতীয় । স্বর্গ, মর্ত, রনাতল ও প্রেতপুরীর 

চিত্ত -বিম্ময়কর চিত্র, এবং তছপরি “মধ্যলোক” ভাঁরত-মর্গলে কবির 

অপূর্ব স্ৃষ্টি। ব্রহ্গচর্যা, গলিফষাম ধর্ম, প্রার্থনাতত্ব প্রভৃতির অনুপম 
ব্যাখ্য!, এবং তহ্ুগুরি বিবর্তন-বাদ ও শ্বতন্ত্রশাসনাধ্যায় কবির গ্রিতীয় 

অপুর স্থষ্টি। :প্রেফতত্ব, কুস্থুমোত্দব ও দাম্পত্য-ধর্বের বিবৃতি 

গ্ুঞ্ছতি এইরূপ অনেক অপূর্ব স্থষ্টি আছে! 
বাঙ্গালা রামাম্বণ ও মহাভারত সংস্কত কাব্যের ছাক়াতে রচিন্ত। 

পমেদ্ধুনাদবধ” ও. "কুুক্ষেত্র” এবং বৃত্তসংহার প্রস্থুতি রামায়ণ উ 

মহাভারত 'অবলম্বনে লিখিত ।. বঙ্গভাত্ায় ভারতমঙ্ধলই একমাত্র 

-€মীন্রিক মহাঝুবা। ভারতমঙ্গলের বর্ণিত বিষন্ন বা*চরিত্রগ্ুলি কবির 
সী প্রতিভা ও কল্পনা-প্রহ্ুত। ভারতম্ল বাঙ্কালির গৌরব স্বন্নপ। 
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হেলেনাঁকাব্য- ইউরোপীম্ঘ কবিগুরু হোঁমারের মহাকাব্য 
ইলিয়দের বিষয় লইয়া রচিত।; যে প্রতিভা-দর্শনে প্রাওঃস্মরণীয় ভূদর 
মুখোপাধ্যায় বলির়াছিলেন, "ইনি আমাদিগের দেশের এক উজ্জল রস 
হইয়া উঠিরেন,» যে ভাষাকে সোমপ্রকাশ-সম্পাদকম্পতিতবর দ্বারক- 
নাথ -বির্ধ্যাভূষণ মেঘনাদবধের ভাষা অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ বলিয়াছেন, হেলেনা- 
কাব্য সেই প্রতিত। ও ভাষাতে সজ্জিত । 

মিত্রকাব্য--যে কবিত্বে মুগ্ধ হইয়া, 73078] [1825217৩- 

সম্পাদক কবিকে ৮710 01517070915 বলিয়াছিলেন, সেই কবিস্বে 

মিত্রকাব্য স্থশোভিত | : 

প্রেমানন্দকাঁব্য বঙ্গদাহিত্যে এক আঁভনব পদার্থ । উহাতে 

রূপতত্ব, প্রেমতত্ব ও প্রার্থনাতত্বের সজীব মৃষ্ঠি দেখিতে পাওয়া! যায়। 
প্রেমানন্দকাব্য উদার ও অসাম্প্রদায়িক ধর্মভাবের ভাগারম্বরূপ। 

এইরূপ কাব্য বঙ্গভাষায় দ্বিতীয় নাই। 

বিস্তৃত সমালোচন! প্রকাশের স্থান নাই । নব্যভারত, [1701217 

111701) 1321725169, সঞ্তীবনী ও সময় প্রভৃতির অভিমত শ্ষিথ্গ্ত 

কিঝিৎ অদ্ধৃত করিয়। দেওয়! গেল। পাখকগণ তন্বারাই গ্রস্থনমূহের 

গৌন্ুব ও সৌন্দর্যের আভাস পাইবেন | .. 

২০১ কর্ণওয়াঁলিস স্্রট শ্রীগুরুখদ চট্টোপাধ্যায় 
ক্লিকাত। .. প্রকাশৃক | 

সাহিত্য-সমাজের অভিমত | 
| ৬৬০17550105 5000% 95 076 %০৮921100] 510112 17107 005 100৩6 1785 

90151019550 117 70015507500 0015 0950 00006170215 01151121002 

হয + +00700006 816,015057200015 ও, £215 50602605017 

108 80105701815 01 61152170175 508855159005 240 ৫ নি 00126750005 

0515 দি 
টি এজ 

স্পট 
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নাভ 20810 55 2002৩ পাঠে 90010. %110]010 ঠিগাা চি (৩ 05155 

915 50 €771010201021]% 1715 006 001 51500000555 06 01000005 10607595 

06 6010১001012 2100. 62709560658 01 70070056 10196 0179180057355 0715 

18120112016 01000800010. 41300518011 22891” 581)150015 জড় ০1৮09 

0417৮ 17280176150 25 005 05৪02007615 01005 ০01 0৮6 50101506 

[1014৭ 1171২01ত, 

70৩ 07520017504 006 7061 11৮5 220 20055105025 ০1065 *%/০1৪ 
17205 06169] 200 11000) 2120 1১310 15 00610 0055 2150 50100%/5+ 10011 
(17010105 2120 লি10255, 019 77:015 (1700600001,06205৮ 111 010291 
56905 (06 21760. ৩১07071672065 9 0১0 90106020116 096 010025 

।188061 চ011] 80010 (050 21] 08000205005 00000018200250000590£ 
810 9০675 2050. ৮০] ০9 হি018012, 

[1142815555০ 

শ৮০ 21001 15 6৮1061)65 2 110 11101707516, ৮৮০ ৮০৪1৭ ৪0156 
17৬ 19010110701 12106)% 00 05001250076 20000151000 005 20৮ 2. 8000. 
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যাব (৮, গা ১04, 

বাঁলীকি, ব্যাস এবং অন্তান্ত পুরাণকারদিগের প্রদর্শিত পস্থাসলরণ 

ভিন্ন বঙ্গভাষাতে মৌলিক মহাকাধ্য আজ পর্যন্ত বিরচিত হয় নাই। 

এবিষয়ে প্রথম উদ্যম এই ভারতমঙ্গল। ইহার কেবল পূর্বথণ্ড প্রকী- 

শিত হুইয়াছে। পূর্বথপ্ডেই কবি কল্পনাকে দেশকাঁলবন্ধন-মুক্ক করিয়া, 
অজর অমর সুখছ্ঃখু ও পাপপুণ্যারতীত অতি মহান, অতি উচ্চ মহান্ছর্গে 
এবং ছুরঝ্ন্রহথ অন্ধকারময় নরকেরচ্গাভীরতম প্রদেশে লইয়া গিয়াছেন £ 
স্ব, মর্ত্য, রসাত্তল ভ্রিপোকে ঘুরাইয়াছেন। * * এর স্থলে কবি 

আর্গনীচন্তের বিচিত্র কল্পনা! কিকপ্র শক্তিমত্তার পরিচয় দিভে পারে, 
কি মহারত্ব প্রসব করিতে সক্ষম, তাহা! “হেলন! কাবোরে* পাঠক 
অবগত আছেন। 

প্রেতপুরী এবং খুর্বপ্লাপের ভু্ঙ্কর প্রায়শ্চিত্তের ষে হৃদয় বিশুক্ষ- 
কারী, অতি বীভৎস, অতি উৎ্কট মৌলিক. ( 01188751) চিত্র কবি 
অক্কিত?করিয়াছেন, তাহা পাঠ করিতে করিতে শরীর রোরাঞ্চিত হয়! 

সা 
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ভারতমঙগল পূর্বখণ্ডকে দাম্পত্য ধঙ্মের মহাকাব্য বলা যাইতে 
পাঁরে। এক স্থানে দাম্পত্য ধর্ম্দের এমন সুবিস্তৃত এবং স্ুক্ম দার্শনিক 

মীমাংসাপূর্ণ সর্ববঙিসুন্বর ব্যাখ্যা আর কোথাও দেখিয়াছি বলিষা মনে 
হয়না। নব্যভারত । 

বহুদিন হইল মাইকেলের অমিত্রাক্ষরের অমৃতময়ী বীণা নীরব 

হস্টয়াছে। অনেকেই দ্রঃখ করিয়া বলিয়। থাকেন, “সেই শ্ুললিত 

বিহ্ঙ্গকাকলি, গভীর মেঘ-গল্জন এবং প্রচণ্ড ছন্দুভিধ্বনি আর শ্রুতি- 

গোচর হয় না) মাইকেল যে স্বরে বঙ্গ-কাব্য-কাননে গান ধরিয়া- 
ছিলেন, সেই অমিত্রাক্ষরের মহাসংগীতে নৃতন ভাবে, নৃতন আবেগে, 

নূতন রসে কেহই গাহিতে পারেন ন11”, ভারতমঙ্গলক্ঠর বাবু আনন্দা- 

চক্র মিত্র এই দুঃখ বিদূুরীত করিতে সূমর্থ হইয়াছেন । 
ইন্টরোপ বা আমেরিকায় হইলে, এরূপ কবির লক্ষ লক্ষ পুঙ্ক 

বিক্রয় হইত, এবং তিনি মানের সঞ্চে প্রভূত ধনও উপার্জন করিতেন । 
পথয় |. 

কাব্য সংগ্রহে বিবিধ প্রকারের বনু সংগীত আছে। সে সকল 

শীতের অনেকগুলি বঙদেশে সহশ্র,কণ্ঠে গীত হইতেছে । যাহা হেম 

বাবু, রবিবাবু, শিবনাথ বাবু, রাম প্রসাদ ও নিধু বাবুর রচিত বলিয়া! 

লোকে জানিত, দেখিতেছি, তাহা কবি আনন্দচ্জৈর রচিং ৬ 

কবির ধদয়োচ্ছাসজনিত নান! ভাবে আমরা বিমুগ্ধ হইব, 

কবিকে হৃদয়ের সহিত ধন্যবাঁ নাদিয়া থাকিতে পারিতেছি-না । 

সঞ্জীবনী 
সিট কণ্সিকাঁ্তা-গেজেট, বান্ধব, সাঁহিত্য-পরিষৎ পত্র এবং 

এডুকেশন-গ্রেজেট প্রভৃতি পত্রে এই"নকল কাব্যের প্রচুর প্রশংসা কর! 
হুইয়াছে। 




